
Netværksmøde ETKerteminde
Lundsgård Gods
Kerteminde 
2022-11-29



Energiplan FYN



Hvad er CSR og ESG:
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Fokus er i dag på bæredygtighed (bestemt af Folketinget) men 
virksomhedernes CSR / ESG strategi vil om nogle år blive det bilag 
som der vil blive spurgt ind til ved udbud, tilbud, samarbejder, 
finansieringer,  mm 

• Så derfor er det godt at komme i gang med at arbejde med C / E i virksomhederne 

• Arbejdet med S / S er vi jo her i Danmark godt i gang med, men der er altid noget 
der kan gøres bedre f.eks på medarbejdersiden: flexjob, handicappede , skånejob, 
lærlinge, overenskomster osv.

• Arbejde med R / G er jo at virksomheden opfører sig anstændig og inden for lovens 
grænser 



Hvad driver bæredygtighed i virksomhederne?

• Virksomheder, som ikke ser mulighederne i innovative løsninger 
rettet mod klima-modstand, taber til de virksomheder der gør. 

• Lovgivningen strammes i takt med at lande skal indfri deres 
forpligtelser i forhold til Paris aftalen

• Et stigende antal investorer fokuserer deres investeringer mod 
virksomheder, som forventes at trives under skiftende klimaforhold

• De stadigt stigende forventninger fra kunder, om at købe fra 
bæredygtige brands, giver nye muligheder for virksomheder i at 
overveje klimafaktorer i alle aspekter af forretningen

• Det er bydende nødvendigt, at virksomheder arbejder med 
leverandører for at innovere og forbedre modstands-dygtigheden i 
hele leverandørkæden med en prioritet om sikker adgang til 
ressourcer



Hvorfor arbejde med bæredygtig forretningsudvikling

• Der er økonomi for virksomheden i at arbejde med bæredygtighed
• Jeres kunder vil efterspørge dette i fremtiden  + nye kunder og markeder både B2B, 

offentlige intuitioner og private 
• I kan bidrage med reduktion af CO2 udledningen 
• Hjælper din kommune med at opfylde DK2020 planen - virksomheden understøtte 

dette arbejde - en fælles sag
• Påvirke jeres leverandørkæder til at arbejde med bæredygtighed
• Reducer jeres omkostninger til CO2 afgift
• Ansættelse af nye medarbejdere ( den nye generation er kritiske)
• Som virksomhed er I foran ved at arbejde på denne agenda og bliver tilvalgt
• Finansiering bliver nemmere da I rates højre i bankernes vurdering system!! 
• Se næste slide fra DS
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Hvordan kommer man i gang med at skabe sig et overblik over eget forbrug 

• Få skab overblik over eget forbrug (el, fjernvarme, ole, gas, vand)

• Sammenlign forbrug over år og lav egne nøgletal

• Energiovervågning - en del energiselskaber har alarmovervågning 
på energi - GRATIS



Eksempler på hvilke tiltag som kan reducerer varme forbrug:

• 100W/m2/år

• Behovsstyring af ventilationsanlæg

• Radiatorventiler skiftes til ventiler med forindstilling

• Sikre en god afkøling af vand til opvarmning (fjernvarme og gas)

• Behovsstyring af varmeblæsere (maks temp difference 0,5°C, 
blæserhastighed, strålevarme paneler skiftes til varmeblæser)

• Isolering af rør og pumper

• Porte i bygninger - styring af varmeanlæg med stop af varme

• Varmepaneler eller solpaneler eller begge dele

• CTS anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring)

• Udnytte overskudsvarme fra trykluftkompressorer og kølemaskiner 





Følerplacering varmtvandsbeholder 



Cirkulationspumpe instilling 





Eksempler på hvilke tiltag som kan reducerer el forbrug:

• Frekvensstyring af ventilationsanlæg (behov)
• Ventilatorer skiftes til elmotorer type EC motorer 
• Punktudsug stoppes ved ikke aktivitet
• Lyskilder skiftes til LED
• Lysstyringer 
• Behovsstyring af cirkulationspumper (el og varme)
• Behovsstyring af maskinkomponenter 
• Køle-fryserum kører de ok og stopper fordamper blæserne ved stop 
• CTS anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring)
• Ved brug af varmepumper (køl + fugtstyring) udnyt da begge sider af 

varmepumpen 
• Solpaneler
• Tarifafregning på el – hvornår bruges der el ( spare penge på el – tænk over hvor 

ting startes med mere)



Eksempler på hvilke tiltag som kan reducerer vand forbrug:

• Montering af spare armaturer eller blænder i vandhaner og 
brusearmaturer

• Løber toiletter

• Ved rengøring/desinfiktion – er det muligt at bruge UV lys og 
ozon?

• Der hvor det er muligt eller nye tilbygninger – undersøg brug af 
tagvand/regnvand

• Genanvendelse af vand (f.eks ved testfunktioner, køling)

• CTS anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring)











Eksempler på tiltag til bæredygtig forretningsudvikling 

• Energioptimering

• Overskudsvarme (internt brug + salg til fjernvarme eller anden virksomhed)

• Konverterings fra fossile brændstoffer til fjernvarme, varmepumper eller andet

• Procesoptimering i produktioner

• Bæredygtig råvarer (indkøb til produktion, emballager,  transport med mere)

• Recourseroptimering ( vand, materialer, varme med mere)

• Fremstilling af produkter der holder længere og som kan repareres 

• Genbrug eller genanvendelse af eget affald (internt - ekstern eller forædling)



2. Del

Co2 regnskab 



Hvordan kommer virksomheden så videre med beregning af jeres Co2 udledning

• Man kan bruge:

• Selv indtaste data ind i Klimakompasset (Erhvervstyrelsen)

• Privat rådgiver 

• Projekter i Erhvervshus Fyn

- Grøn Cirkulær Omstilling GCO-projekt (udløber i 2022)

- SMV Grøn (udløber 2023)

- SMV Pro



Klimakompasset –Co2 beregner - Erhvervsstyrelsen





Industrielle Symbioser 

• En industriel symbiose er:
• Hvis affald i en virksomhed kan blive en råvarer i en anden virksomhed i 

form af direkte genbrug, genanvendelse eller forædling

Hvorfor skal vi så det:
Gennemsnitligt på verdensplan bruger vi verdens ressourcer 1,7 gange  
I Danmark bruger ressourcer 4,0 gange (vi har en opgave i Danmark) 2020



Tak for opmærksomheden

Palle Mathiasen

Maskinmester/forretningsudvikler/ bæredygtighed 

Mail: pamat@erhvervshusfyn.dk

Tlf: 51 84 06 70 
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