
Klimastrategi



 1 

Udarbejd en klimastrategi 
Denne vejledning er en hjælp til at udarbejde en klimastrategi for din 
virksomhed.  
 
Overordnet består strategien af 3 punkter: 
1. Status – Hvor er vi? 
2. Mål – Hvor vil vi hen? 
3. Indsats – Hvad gør vi? 
 
Derudover skal der selvfølgelig løbende følges op på implementeringen. 
 
At udarbejde en decideret klimastrategi for din virksomhed er fordelagtigt af 
flere grunde: 
 

• Flere og flere virksomheder kræver, at deres leverandører arbejder 
strategisk med klimaindsatsen 
• En klimastrategi kan være en god branding- og 
kommunikationsmetode 

 
Men vigtigst er det selvfølgelig, at den klimaindsats, der sættes i gang, er i 
balance med virksomhedens overordnede strategi og forretning. Der bør 
således være gjort overvejelser omkring klimaindsatsen formål, således at 
niveauet for klimaindsatsen kan afpasses dette. 
 
Før skal gøres status - hvor er vi ? Status indeholder både et teknisk og et 
organisatorisk aspekt. 
 
Teknisk aspekt - Carbon Footprint/CO2-udledning 
For at lægge en klimastrategi er man nødt til at have et indtryk af 
virksomhedens klimabelastning. For at beregne din virksomheds CO2-udslip, 
gå til CO2-beregner vha. klimakompasset som findes på erhvervsenergi.dk 
 
Organisatorisk aspekt - Klimaorganisationen 
Det kan være meget relevant at kigge nærmere på, om organisationen er på 
plads i forhold til at udvikle og implementere en klimastrategi. Med henblik 
på at have en moden klimaorganisation er der otte forhold (inklusiv 
klimastrategien), der er relevante at kigge nærmere på. Disse er: 
 

• Lederskab 
• Vision 
• Struktur/organisation 
• Medarbejdere 
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• System 
• Kultur 
• Netværk/information 
• Strategi 

 
Disse forhold bør være på plads, hvis virksomheden ønsker at være en 
moden klimaorganisation og derved få det fulde udbytte af en klimastrategi. 
Forholdene ovenfor bør diskuteres internt i virksomheden, og der hvor der 
er mangler, bør der sættes ind med passende aktiviteter. I bilag 1 er vedlagt 
et skema der illustrerer de relevante organisatoriske forhold og som kan 
anvendes direkte i arbejdet. 
 
De organisatoriske aktiviteter, der skal igangsættes for at gøre 
organisationen klar til en klimastrategi, kan typisk formuleres så aktiviteten 
indgår som en naturlig del af klimastrategien på linje med mere tekniske eller 
markedsføringsmæssige klimatiltag. Hvis det eksempelvis vurderes, at der er 
behov for at arbejde med kulturen, skrives dette ind som en del af 
klimastrategien. 
 
Mål – Hvor vi l  vi  hen 
I denne fase skal der arbejdes mere specifikt med målene som er 
udgangspunktet for den mere specifikke handlingsplan. Processen er delt op 
i to faser: 
1) et overordnet strategisk mål, og 
2) de konkrete mål 
 
Udformningen af klimastrategien tager udgangspunkt i LFA (Logical 
Framework Approach), som er en systematisk måde at bygge et projekt op 
på og som sikrer, at der er sammenhæng mellem den overordnede strategi, 
aktiviteter og input. For at gøre det så nemt for virksomheden som muligt at 
arbejde med klimastrategien, er der udarbejdet en skabelon i bilag 2, der 
illustrerer hvordan klimastrategien udarbejdes. Bilag 2b er et eksempel på en 
klimastrategi i udvikling.  
 
Metoden gennemgås i de følgende afsnit. Det er en god ide at have 
skabelonen ved hånden, så man kan følge den logiske opbygning. 
 
Overordnet strategisk kl imamål eller kl imavision 
Første skridt er at udarbejde et overordnet strategisk mål eller en 
klimavision. Det er et overordnet udtryk for virksomhedens ønsker. Hvis der 
er tale om en vision, skal den have en indbygget drivkraft for at virke. Et 
eksempel kan være: 
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’Vi ønsker at være kendt som en virksomhed, der værner om klimaet’ 
 
Eller en mere markedsorienteret strategi: 
 
’Da klima og bæredygtighed bliver vigtige faktorer i fremtidens marked 
er det essentielt for os at være helt fremme på dette område og kunne 
dokumentere og markedsføre os som klimavenlige’ 
 
Den overordnede klimastrategi noteres øverst i skabelonen i bilag 2.  
Det overordnede strategiske klimamål skal være udgangspunktet for at 
definere de mere specifikke mål og handlingsplaner som er næste skridt i 
strategiprocessen. 
 
Konkrete mål for kl imaindsatsen 
På baggrund af det overordnede strategiske mål skal der udarbejdes nogle 
konkrete mål for klimaindsatsen. Det er vigtigt, at disse mål SMARTe: 
 
• Specifikke 
• Målbare 
• Acceptable 
• Realistiske 
• Tidsbestemte 
 
Det er således vigtigt at sætte sig mål, både med hensyn til reduktioner og 
tidsperspektiv, når der skal arbejdes målrettet med CO2-reduktioner. 
 
Et eksempel kan være: 
’Ved udgangen af 2017 har vi (relativt i forhold til produktionens størrelse) 
nedbragt vores carbon footprint med 25 % målt i forhold til 2015’ 
 
Et mindre teknisk eksempel: 
 
’Alle sælgere skal være bekendt med at vi har en klimastrategi og 
med dens overordnede indhold, senet 6 måneder efter vedtagelsen af den, 
så den kan bruges effektivt i markedsføringen’ 
 
De enkelte konkrete mål noteres i bilag 2 under ’Konkret mål for 
klimaindsatsen’. For hver konkret mål i klimastrategien anvendes en ny side. 
Det er vigtig at tænke på, at der er tale om ’Hvor vi vil hen ?’ og ikke hvordan 
vi kommer det; den del er et senere skridt på vejen. 
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Lidt om mål 
Mål kan fastsættes enten absolut eller relativt. Absolut betyder at man 
fastsætter nogle præcise krav til udledningen, mens relativt betyder, at 
reduktionen opgøres i en enhed, f.eks. CO2 reduktion per produceret enhed, 
per medarbejdere, eller pr omsætningskrone. Der er argumenter for og 
imod begge metoder. F.eks. kan det være svært at nedsætte den absolutte 
reduktion, hvis man har en markant produktionsstigning selvom man gør en 
markant indsats; omvendt kan man få en stor reduktion uden at gøre noget i 
nedgangstider, hvor den relative metode til gengæld ikke ville vise den store 
besparelse. 
 
Det anbefales som udgangspunkt, at man sætter sig absolutte mål ud fra et 
klimamæssigt synspunkt. Formålet er jo netop at nedsætte CO2 udledning 
for klimaets skyld, og det vil derfor være mest relevant at kigge på den 
absolutte udledning. 
 
Der kan være en langsigtet strategisk fordel i at sætte sig relativt ambitiøse 
mål, da der er en markedsføringsfordel i at være foran konkurrenterne, så 
man optræder som en ansvarlig virksomhed med styr på CSR. Endvidere vil 
virksomheden være på forkant med den kommende lovgivning som 
formentlig vil blive strammet. Her kan det være relevant at have øjnene oppe 
for, at EU som samlet mål har at reducere udledningen af CO2 med 20% i 
2020 (i forhold til 1990 niveau). Som et ambitiøst langsigtet mål bør man 
stræbe efter at blive klimaneutral. 
 
Indsats – Hvad gør vi ? 
Under dette punkt skal indsatsen defineres nærmere; dvs. hvilke indsatser 
kræves for at nå det konkrete mål. Til dette skal skabelonen fra bilag 2 stadig 
anvendes. De enkelte skridt er beskrevet nedenfor. Det der er hovedformålet 
med denne del af strategiarbejdet er altså at beskrive mere specifikt, hvad 
der skal udføres fremadrettet. 
 
Resultatmål 
Først skal de mere specifikke fremtidige resultatmål defineres. Hvis vi tager 
udgangspunkt i det konkrete mål defineret ovenfor som lød:  
 
’Ved udgangen af 2017 har vi (relativt i forhold til produktionens størrelse) 
nedbragt vores carbon footprint med 25 % målt i forhold til 2015’  
 
så arbejder vi os nu videre ned i skemaet til ’Handling, delmål, resultater’, 
som kan f.eks. lyde: 
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’Forbruget af el i weekenden skal nedsætte med 30 %’ 
 
og/eller 
 
’Når der investeres i nye biler må de ikke udlede mere end 100 
mg/CO2 pr. kilometer’ 
 
Når det skal vurderes, hvor der kan CO2 reduceres inden for de forskellige 
indsatsområder kan nedenstående boks virke som inspiration. Boksen 
illustrerer typiske eksempler på, hvor der er gode besparelser at hente på 
CO2 regnskabet. 
 

Boks 1. Besparelsesmuligheder delt op indsatsområde 
 
Yderligere inspiration og udførlige beskrivelser af hvordan man kan spare på 
de enkelte områder kan findes på siden www.erhvervsenergi.dk. Der skal 
selvfølgelig også foretages en prioritering af de forskellige mulige indsatser. 
For at få det nødvendige overblik over alternativerne kan det være en hjælp 
at udarbejde et skema som det vist nedenfor. 
 
Skema 1. Prioritering af indsatsen 
 
Nogle beregningsoverslag kan beregnes relativt simpelt ved at anvende 
forskellige tilgængelige værktøjer, f.eks. Energiberegneren fra 
www.erhvervsenergi.dk. Andre overslag vil derimod kræve en større indsats 
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og måske besøg af en ekspert. I bilag 3 er vist ’trappemetoden’, som er en 
metode der ofte anvendes til at illustrere cost/benefit ved forskellige 
alternativer. 
 
Ofte vil det vise sig, at der er projekter, det både er økonomisk og 
klimamæssigt positive at implementere. 
 
Aktiviteter 
Når resultatmålene er defineret skal virksomheden arbejde sig et skridt 
længere ned i skabelonen i bilag 2 og få defineret aktiviteterne. F.eks.: 
 
Aktiviteter: 

1.a Det præcise el-forbrug i weekenden skal måles 
1.b Mulige besparelser skal evalueres 
1.c Simple besparelser som slukning af skærme og lys skal 
gennemføres 
1.d Større investeringer skal gennemføres hvis tilbagebetalingstid er 
på maks tre år 

 
Aktiviteterne beskriver mere specifikt hvilke aktiviteter, der skal igangsættes 
for at nå de definerede resultatmål. 
 
Input 
Beskriver de ressourcer, der skal til for at gennemføre de beskrevne 
aktiviteter. De kan således give et overblik over, om indsatsen står mål med 
input. F.eks.: 
 

Input 1: Energiekspert, miljøchef og driftschef gennemgår 
virksomheden en weekend-dag for at vurdere forbruget, potentialer 
og definere målepunkter for energiforbrug 

eller 
 

Input 2: Miljøchefen arrangerer afholdelse af 3 workshops af 2 timers 
varighed for alle medarbejderne om eco-driving 

 
Behovet for at beskrive input vil være forskellig. Input er mest relevant, hvis 
delmål og aktiviteter specifikt skal sammenholdes med de ressourcer det 
reelt kræver. 
 
Hvordan følges strategien ti l  dørs – opfølgning og verif ikation 
Når klimastrategien er en realitet skal der selvfølgelig løbende følges op på 
den. Det er oplagt årligt at beregne et Carbon Footprint, så man kan få et 
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overblik, følge udviklingen og eventuelt korrigere aktiviteterne. 
Samtidig kan opfølgningen bruges til at synliggøre virksomhedens 
engagement og konkrete resultater på klimafronten, både internt og 
eksternt. Troværdigheden kan evt. øges, hvis man får en revisor eller 
konsulent til at løfte opgaven med at verificere fremdriften. 
 
Ellers er det vigtigt at få sat en ansvarlig person på for de enkelte tiltag, så 
der ikke er tvivl om ansvaret. Det anbefales, at faste elementer i strategien 
eller handlingsplanen er ”beregning af Carbon Footprint en gang årligt” og 
”handlingsplan revideres minimum en gang årligt”.  
 
Nedenfor følger de vedhæftede bilag. Held og lykke med klimastrategien! 
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Bilag 1: Er klimaorganisationen på 
plads? 
 
Lederskab Vision Struktur Medarbejdere System  Kultur Netværk Strategi 

Klima på 
dagsordenen 

Klar, enkel 
og 
motiverende 

Hvordan 
organiseres 
klimaarbejdet 

Motiveret, 
inddraget og har 
kompetencerne 

Monitering 
af 
klimaindsats 
og energi  

Orientering 
mod klima 

Samarbejde 
med 
leverandører 
etc. 
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Bilag 2: Klimastrategi med mål og 
handlingsplan 
Klimastrategi og vision 
Handlingsplan: 
 
Ansvarlig: 

H
an

dl
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g 
og
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ål

 

Indsats A 
 
 

Indsats B Indsats C 

Ak
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r    
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r    
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Bilag 2b: Eksempel på  
klimastrategi 
Klimastrategi og vision:  
Vi vil løbende reducere vores klimabelastning og arbejde for at blive CO2 neutral i 2025 
 
Kl imamål: 
Den relative CO2 udledning fra produktion er reduceret med 25% i 2020 i forhold til udledningen i 2015. 
 
Ansvarlig: Miljøchefen 

H
an

d
lin

g 
o

g 
m

ål
 

Indsats A 
 
Elforbrug i weekend 
reduceres med 30% 
 
 

Indsats B 
 
Nye biler må ikke udlede mere 
end 100 mg CO2 pr. km.  

Indsats C 
 
….. 

A
kt

iv
it

et
er

 

1. Måling af elforbrug 
 
2. Identificering og 
evaluering af 
besparelsespotentialer 
 
3. Alle tiltag med 
tilbagebetaling på mindre 
end 3 år gennemføres  

1. Screening af marked og 
identificering af biler, som 
opfylder kriterie 
 
2. Evaluering af 
pris/performance 
 
3. Indføre procedure i 
indkøbsfunktionen 
 

 

In
p

u
t 

Miljøchef, fabrikschef og 
energikonsulent gennemgår 
produktion i weekend 

Indkøb og miljø foretager en 
vurdering af marked og biler og 
definere hvornår opdatering er 
relevant 

 

R
es

u
lt

at
er

 Arbejdsplan med budget Procedure indført  
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Bilag 3: Trappediagram   
En illustrativ metode for at vurdere hvilke aktiviteter, der skal sættes i gang, 
kan være at tegne et trappediagram, der viser hvor meget CO2, der kan 
spares ved de enkelte tiltag, og hvilke omkostninger der er pr ton CO2. 
 

 
Figur: Trappediagram der viser omkostninger pr. Ton CO2 og 
mængden af CO2 den enkelte indsats kan reducere.  
  
Ovenstående trappediagram viser ud af x-aksen hvor store CO2-reduceringer 
(i ton) det er muligt at hente ved forskellige indsatser. Således, er det store 
CO2-reduceringsmuligheder ved Energibesparelser og brændselsskift. Y-
aksen viser prisen for hver indsats. Energibesparelser, fjernvarme og 
transportoptimering har således ligefrem en positiv effekt på økonomien. 
Mens det vil koste ca. 50 kr/ton for brændselsskift.  
 
Når man har et overblik over de forskellige alternative indsatsers 
reduktionspotentiale og økonomisk konsekvens vil det være nemmere at 
prioritere. For mange virksomheder kan der naturligvis være andre relevante 
temaer end økonomi; f.eks. markedsføringspotentiale, leverandørkrav, 
kundekrav, fremtidig lovgivning etc. Vigtigheden af disse forhold må den 
enkelte virksomhed naturligvis selv vurdere. Hvis man på ovenstående figur 
skal nå det indtegnede mål, vil det være naturligt at indføre 
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energibesparelser, fjernvarme og transportoptimering, men det vil også være 
nødvendigt at implementere andre indsatser for at nå målet. 
 
Referencer: 
1. Zero Carbon Network, Region Sjælland 
2. WWF’s klimaguide til virksomheder, en guide til hvordan virksomheder 
udvikler 
en klimastrategi, udgivet af WWF Verdensnaturfonden, oktober 2008. 
3. www.elsparefonden.dk 
 




