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Den grønne omstilling er her, 
men hvordan handler I? 

Vi kan skabe både håb, effekt og forretning
ved at handle sammen 

Danmarks 
nationale 

klimahandledag 
27. april 

2023
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Hvorfor kalder 
udfordringerne på 

nytænkning?
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Fra forsiden på https://www.climate.gov/ i 7/9 2022. Climate.gov er et samarbejde mellem kontorer i USA’s administration

https://www.climate.gov/
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Danmarks Statistik

https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/klima d. 7/9 2022

Energistyrelsen: Global Afrapportering 2022 (GA22), Baggrundsnotat 5

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Basisfremskrivning/5._baggrundsnotat_-_import.pdf

Vi lykkes med at reducere udledninger, 
men ikke hurtigt nok og ikke konsekvent nok

https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/klima
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Basisfremskrivning/5._baggrundsnotat_-_import.pdf


Der mangler en komponent i klima-ligningen 



Lokalsamfund Virksomheder

Klimahandling i fællesskaber 

Klima- og 

naturgrupper 

Idræt

National klimahandledag
27. april 2023

Spejdere 

Grønne 
arbejdsfællesskaberBoligforeninger

Biblioteker

Virksomheder

Arbejdsgiver

foreninger

Fagforeninger



Virksomhedens 
udledning

Reduktion af arbejdspladsens 
egen CO2e-udledning og 

energiforbrug.

Virksomhedens krav til 
leverandører

Vælge leverandører der har det 
mindste aftryk på klimaet

Stille krav til underleverandører 
ift. deres CO2e-udledning

Indgå i partnerskaber om 
udvikling af mindre belastende 

produkter og komponenter

Virksomhedens 
påvirkning af andre 

Udvikle mere 
klimavenlige produkter

Aftale høje standarder i hele 
branchen evt. via jeres 

organisation

Deltage i og finde løsninger i 
lokalsamfundet

Virksomheder:

3 ARENAER FOR KLIMAOMSTILLING
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Udvikle 

forretning

Både godt for klima og forretning
Hovedgevinsten er at give et mere stabilt klima videre til børn og børnebørn, men som virksomhed 

er der også mange forretningskritiske gevinster:

Styrke 

omdømme

Fremtidssikre 

‘license to 

operate’

Spare på 

udgifter, der 

kan undgås

ESG på vej fra EU

Virksomheder med >250 
medarbejdere, vil stille krav 

til mindre virksomheder

Grib muligheden

De bæredygtige 
overlever. Hvem kommer 
først med de løsninger, 
kunderne får brug for?

I er i gang, men…

Hvad hvis alle jeres 
medarbejdere er med på 

skattejagt?

Klima i fokus

Kunder og potentielle 
nye medarbejdere tager 

godt imod handlinger 
med dybde

Bedre trivsel og 

præstationer

Bedre arbejdsmiljø

Fællesskab om at finde nye 
løsninger øger også 

trygheden og trivslen.
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Hvordan handler vi 
sammen på 

arbejdspladsen?



12

Hvad får virksomheden ud af at involvere medarbejderne?

Indskud af idéer 
og viden fra 

medarbejderne

Bred forankring  
ansvar/ejerskab 
klimaomstilling

Klimaløfte: 
Et fælles afsæt 

for handling
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Find den bedste klimahandling til din virksomhed

+ Motivation på 
arbejdspladsen

+
Effekt til gavn 
for klimaet

-

-

Det bedste 

match



Randers hospital 
- Grøn Arbejdsplads 2022

Ex:
- 140.000 engangskopper
- Ting opvasket to gange 



En del af 70i30

Hvad kan vi handle på?
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Vores transport

Spar på benzinen med 

samkørsel, cykelfremme, 

hjemmearbejde eller elbiler. 

1

Maden vi spiser

Spis mere plantebaseret og 

sundere med en menu, der 

passer til fællesskabet.

2

Varerne vi køber

Brug færre og grønnere 

materialer, maskiner og 

services.

3

Vores energi og processer

Sænk energiforbruget, skift til 

grønne alternativer eller 

optimér.

4

Vores affald

Gør materialer og maskiner klar 

til genbrug eller genanvendelse 

hos jer eller hos andre.

5

Det vi leverer

Skab produkter, der har lavt 

klimaaftryk i brug, når de 

forarbejdes eller lever videre.

6

Vores penge

Flyt pensionsmidler og 

virksomhedens pengereserver, 

så de fremmer grøn omstilling.

7

Find det gode 
match mellem 
klimaeffekt og 

ledelsens + 
medarbejdernes 

motivation
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Arrangér samkørsel via ordninger, der gør det muligt for 

interesserede at koordinere kørsel – gå eventuelt sammen med 

naboarbejdspladser, så lift-mulighederne bliver flere

Skab økonomiske incitamenter (fx mulighed for at ’stemple ind’ 

fra bagsædet eller betaling for parkering, hvor det er relevant) og 

attraktive p-pladser for samkørende 

Øg og forbedr mulighederne og incitamenterne for 

hjemmearbejde og online deltagelse ved møder, konference og 

lignende

Forkæl cyklisterne ved at forbedre cykelforholdene (fx tilbyd 

firmacykler, gratis servicetjek, indkøb af cykelhjelme mv.)

Gør det lettere at vælge kollektiv transport ved at tilbyde rabat på 

pendler-kort, øge fleksibilitet i mødetider, afsætte ekstra tid til 

transport mv.

Erstat flyrejser i Europa med tog hvor det er muligt og opkræv fx. 

en intern CO2-afgift, som koster den enkelte afdeling, men hvis 

indtægt fordeles ligeligt.

Udskift arbejdspladsens fossile køretøjer med eldrevne fx en gas-

gaffeltruck til en eltruck.

Tilbyd hjælp til ansatte, som er afhængige af en privatbil til at 

udskifte fossilbiler med elbiler fx via intern CO2-afgift 

Opstil ladestandere eller parkeringspladser forbeholdt elbiler

Hvad kan I gøre?

Så meget kan det rykke
Hvis du finder én at køre 

sammen med til arbejde, kan I 

næsten halvere jeres 

klimaaftryk fra transporten. 

Hvis hver fjerde der pendler i 

personbil i Danmark gjorde det 

samme, svarer det til en årlig 

reduktion på næsten en halv 

million tons CO2 (2019-tal).

UNDGÅ

SKIFT

OPTIMER
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Hvad kan I gøre nu?



Sådan kan I være med:

• Mere information på www.gørdkgrøn.nu

• Tilmeld jer ‘Grøn Arbejdsplads’ - næste start 1. marts ‘23

• Aftal et specialtilpasset forløb med os - fx 20 personer ½ dag på 
egen virksomhed.

Kontakt:
Mattias Friis Jørgensen fra DeltagerDanmark 
mattias@deltagerdanmark.dk eller 26840899.

KLIMAHANDLEDAG 27. april 2023
- gør en forskel for klimaet og få viden og 

ideer til jeres forretning og omstilling 


