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Ledelses guide t i l  k l imaindsatser 

Denne guide er tænkt som en hjælp til at organisere klimaindsatser i virksomheder. Guiden vil 
derfor både indeholde konkret vejledning til ledelsesmæssig organisering af klimaindsatser og 
hjælp til nogle af de organisatoriske elementer, som er afgørende for klimaindsatsens succes.  

Når virksomhederne skal hjælpes i gang med at identificere klimaindsatser, er det vigtigt at 
forarbejdet er gjort ordentligt. Klimaarbejdet kan struktureres på mange måder, afhængig af 
virksomhedens ønsker, klimaarbejdets formål og virksomhedens erfaringer med miljø og 
klimaarbejde. For nogle virksomheder vil det være ønsket om at markedsføre sig som 
klimapioner, mens det for andre er reduktionspotentialerne og besparelserne der er drivkraften 
for klimaarbejdet. Lige meget hvilke årsager der er til virksomhedernes klimaarbejde, er der nogle 
overvejelser som er vigtige når klimaindsatserne skal identificeres. 

Visionen 

En vision er det langsigtede mål for klimaarbejdet, og det er visionen der skal sikre at alle kan se 
formålet med klimaindsatsen. Det er derfor vigtigt at der indledende formuleres en vision for 
hvad virksomheden ønsker at opnå med klimaarbejdet, er det økonomi, miljø, samfundsansvar, 
markedsføring, noget helt fjerde eller måske en kombination. Visionen skal være i 
overensstemmelse med virksomhedens overordnede strategi og det er derfor vigtigt at visionen 
afstemmes med virksomhedens ledelse. Visionen skal være formuleret kort og præcist. 

Lederskab og strategi 

Det er vigtigt at klimaindsatsen både er troværdig udadtil og indadtil. Her spiller virksomhedens 
ledelse en afgørende rolle. Ledelsen skal vise at de prioritere klimaarbejdet og konkret tage 
ansvar for at arbejdet bevæger sig fremad. Hvis ikke det interesserer ledelsen, så mister 
medarbejderne motivationen for at gøre noget ved det. Det er derfor vigtigt at ledelsen er 
involveret i klimaarbejdet og det er ledelsens ansvar at udarbejde virksomhedens klimastrategi. 
Klimastrategien giver rammerne for klimaindsatserne, og det er med klimastrategien at 
udgangspunktet og målene for klimaindsatserne fastsættes. Klimaindsatserne skal fokuseres på 
de områder der er vigtige for virksomheden, ikke nødvendigvis det der giver den største 
klimamæssige eller økonomiske effekt. Klimastrategien skal sikre at de indsatser der udpeges 
følges til dørs og bliver en succesoplevelse. På den måde understøttes klimaarbejdet på langt sigt 
og mere ambitiøse klimaindsatser kan igangsættes. 

-‐ Afklar ledelsesopbakningen? Hvad er der af vedtagne politiker i virksomheden der har 
relevans for klimaarbejdet? 

-‐ Er der en klar strategi for klimaarbejdet? Nuværende status, mål, indsats, opfølgning.  

 



Medarbejdernes involvering og kl imakultur 

Medarbejderne er helt afgørende for klimaindsatsen. Det skal sikres at alle er motiverede og 
arbejder frem mod det fælles mål. Motivationen understøttes bedst, hvis medarbejderne oplever 
at de nye opgaver er interessante og har værdig for virksomheden. Det er derfor afgørende at 
medarbejderne informeres og involveres i det arbejde der foretages og hvad det skaber af 
resultater i forhold til klimaet og virksomheden. Medarbejderne skal have nogle incitamenter for 
at involvere sig i arbejdet klimaindsatserne, og det er afgørende at der både gives klare 
retningslinjer fra ledelsen, skabes en klimakultur blandt medarbejderne, og sikres at de rette 
kompetencer er til stede og understøttes. 

-‐ Hvordan er medarbejdernes motivation og kultur i forhold til klimaarbejdet? 
-‐ Hvad er potentialet indsatser rettet mod holdnings og adfærdsændring hos 

medarbejderne? Er medarbejderne motiverede, har de rette kompetencer, retningslinjer 
mv. 

Struktur  

For at klimaarbejdet kan blive en succes er det vigtigt at både den rigtige struktur og de rigtige 
systemer bliver opbygget i virksomheden. Det gælder lige fra den klimaansvarlige i ledelsen til de 
tværfaglige grupper af medarbejdere der skal sikre den specifikke viden om virksomhedens 
arbejdsgange udnyttes til at skabe innovation omkring klimaarbejdet. Det er ikke afgørende, 
hvilket system virksomheden anvender til klimaarbejdet, og mange virksomheder vil helst benytte 
deres eget system som de er vant til, det er derfor vigtigt at det system der opbygges til at arbejde 
med klimaindsatserne underbygger virksomhedens eksisterende systemer. Systemerne skal 
hjælpe til at sikre at opgaverne er tydeligt delegeret og alle kender deres ansvarsområde, det er 
derfor også vigtigt at virksomheden er modig nok til at udskifte eller supplere funktioner, hvis det 
ikke fungere eller de kompetencerne der er i virksomheden ikke bliver udnyttet optimalt. 

-‐ Hvem er ansvarlig for hvad? Hvordan er energi- og miljøindsatsen organiseret? 
-‐ Hvilket kendskab/erfaring har virksomheden med systemer til klimaarbejdet? Har 

virksomheden erfaring med klimakompasset, Carbon Footprint, energiledelse eller andre 
klimaværktøjer? 

Identif icering af kl imaindsatser 

Virksomhedernes klimaarbejde bør anskues i et livscyklusperspektiv. Klimaindsatserne skal 
’angribe’ de dele af værdikæden, hvor det er relevant (der hvor der kan hentes en stor effekt og 
hvor virksomheden har mulighed for at øve indflydelse). Klimaindsatsen er altså mere end en 
energisparekampagne på selve virksomheden. For at udvælge de relevante områder at fokusere 
på, bør foretages en indledende screening af virksomhedens klimapåvirkning (Scope 1,2, og 3). 
Hvor er påvirkningen fra virksomhedens aktiviteter, i produktionen eller i brugsfasen? For IT 



udstyr er det produktionen der står for 80 % af de samlede udledninger, mens det er lige 
omvendt for biler, her er det selve forbrugsfasen der står for 80% af de samlede 
klimapåvirkninger. På samme måde skal der holdes fokus på, fra hvilke processer 
klimapåvirkningen er størst. Bruger virksomheden eksempelvis kølemidler skal der kun et udslip 
på 31 kg af HFC 404a til for at generere ligeså meget CO2 som energiforbruget i et helt år fra en 
større dansk virksomhed.  

 Det er vigtigt kun at fokusere på de processer der har en effekt for virksomhedens 
klimapåvirkning: 

Energi Varme Ressourceforbrug Transport 

Belysning Varmeanlæg – energikilde, 
dimensioner & indstilling 

Ressourceforbrug 
med klimarelevans? 
(fejlproduktioner, 
spild) 
 

Varetransport 

Udsugning & 
ventilationsanlæg 

Kølemidler Affald Rejser og møder 

Pumper  & kedler Rumopvarmning Vand & spildevand Medarbejdertransport 
Trykluft Proces varme & 

overskudsvarme 
Råvarer & indkøb  

Maskinpark Kølingsbehov & 
overskudskulde 
 

Klimabevidste 
indkøb 

 

Sensorer & 
automatik 

Klimaskærm 
(isolering/vinduer/døre/porte) 
 

  

IT/Serverrum     
Energimærker, 
tidligere 
energikortlægning 
mv. 

   

 

Vurdering og prioritering af kl imaindsatser 

Hvilke klimaindsatser der i sidste ende er de rette for virksomhederne bør vurderes ud fra de syv 
elementer:  

1. En klar vision 
2. Ledelsens opbakning 
3. Overordnet klimastrategi 
4. Medarbejdernes motivation og kompetencer 



5. Kulturen (klimakulturen) på virksomheden 
6. En klar strukturering af arbejdet 
7. Virksomhedens systemer til udførsel af klimaarbejdet 

Når disse elementer er på plads bør klimaindsatserne prioriteres ud fra, hvad der har den største 
værdi for virksomheden. Til at prioritere klimaindsatserne kan det vurderes  

-‐ Hvor opnås der den største CO2 reduktion for færrest mulige ressourcer? 
-‐ Hvilken effekt har klimaindsatsen i forhold til virksomhedens økonomi og langsigtede 

strategi 
-‐ Hvad er virksomhedens forudsætninger for at gennemføre klimaindsatsen? Hvor mange 

ressourcer kræver det? Er indsatsens succes afhængig af andre i værdikæden? 

Det er vigtigt at der vælges nogle få men effektive klimaindsatsområder og det er afgørende for 
virksomhedernes motivation og for det videre arbejde, at konsekvenserne - positive 
(reduktionspotentialet, økonomien, kommunikationsværdien) såvel som negative (ressourcer, tid 
mv.) - bliver kortlagt for virksomheden.  

Til vurdering af klimaeffekten kan nedenstående skema anvendes: 

Konstant for . . .  Enhed Værdi Årstal Ki lde 

El (DK snit)  kg/kWh 0.41 2014 Energistyrelsen 

Naturgas kg/m3 2.07 2009 Energistyrelsens årlige statistik 

Motorbenzin kg/liter 2.34 2007 Energistyrelsens årlige statistik 

Gas-/dieselol ie kg/liter 2,65 2007 Energistyrelsens årlige statistik 

Fuelol ie kg/liter 3,17 2009 Energistyrelsens årlige statistik 

Fjernvarme g/kWh 96 2014 Energistyrelsens årlige statistik 

Metan kg/kg 21 1972 IPCC  

Lattergas kg/kg 310 1972 IPCC  

HFC-134a kg/kg 1300 1972 IPCC  

HFC 404a kg/kg 3260 1972 IPCC  

 




