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It’s not that easy being GREEN

Hvad betyder det egentlig at være grøn?

CO2-aftryk

Bæredygtighed

Cirkularitet

Product life time

FN17 verdensmål

Greenhouse Gas (GHG) protokollen

Scope 1, 2 og 3,

Science Based Targets Initiative (SBTi)

ISO 14001 - Miljøcertificering



Muligheder

• Konkurrencemæssig fordel –
”first mover”

• Medarbejdertiltrækning

• Kommunikationsmæssigt linke 
arbejdet med verdensmål

• Løfte vores ISO14001

• Story telling
”Bæredygtighedsagenda”, 
forretningskoncept 
levetidsforlængelse af biler / tog

• Samfundsansvar

Udfordringer

• Mange nye termer

• Begrænset inhouse viden

• Mange forskellige måleenheder

• Ny måde at tænke ”regnskab” på

• Frygt for ”green washing”

Muligheder og udfordringer



Klimaklar SMV



Johs. Pedersen

Specialproduktion af karosseridele og 

udstødningsprodukter til autobranchen:

• OES – Original Equipment Spare Parts

• AMS – After Market Spare Parts

Udvikling og produktion af interiørdele til 

togindustrien

• Ompolstring & montage af togsæder

• Produktion af tekniske komponenter

Kundetilpassede løsninger og komponentproduktion i 

almindelig-, aluminium- og rustfri stål indenfor:

• Bukning af rør og profiler

• Dybtræk i tynd plade

• Robot- eller manuel svejsekonstruktioner



Projekt Klimaklar SMV – Johs. Pedersen



Møde Dato Varighed Deltagere

Kortlægningsmøde

Workshop 1 - CO2-aftryk og 
reduktionsmål

Reduktionsmål og 
reduktionstiltag

Klimakommunikation af 
resultater

Workshop 2



Projekt Klimaklar SMV – Johs. Pedersen

Dataindsamling

• Gennem indsamlingsskemaet, var alt vi skulle tage 

stilling til defineret

• Vigtig med en ansvarlig

• Start i indkøb og økonomi – her findes langt 

størstedelen af de data, der er behov for

• Hvis muligt brug mængder frem for kr./øre

• Spørg leverandørerne



Projekt Klimaklar SMV – Johs. Pedersen

Dataindsamling

Scope 1 – Internt forbrug på matriklen

Johs. Pedersen - Primært procesudledning og varme og 

en lille smule egne biler

Scope 2 – El forbrug

Scope 3 - Alt andet

- Materialer ind i virksomheden, affaldsmaterialer m.m.

- Transport, som vi er ansvarlige for



Scope 3

79 % af 

udledningen 

stammer fra 

indgående 

materialer 

– Stål, tekstil 

og maskin

investering



Resultat

• Kortlagt CO2 aftryk i dag samt fremskrevet til 2030.

• Konkrete forslag til reduktionstiltag

• Forståelse af hvor vores primære udledninger stammer 
fra – samt betydningen af genanvendelse

• Dialog og anbefalinger til kommunikation
• Vær transparent 

• Vær ærlig

• Opstil mål

• Værktøj til opfølgning på klimaregnskab
• Forside | Klimakompasset

https://klimakompasset.dk/klimakompasset/


Læringer omkring CO2 regnskab

• Det er en proces

• 80 procent rigtigt er bedre end ingenting

• Accepter usikkerheder og arbejd løbende for at 
forbedre

• En fælles bevidsthed og et fælles sprog i 
ledergruppen

• Vigtigt med forankring i ledergruppen

• Vores leverandører gør allerede meget, måske 
også mere end vi var  klar over

• Løbende opfølgning – beskriv hvordan data er 
fremkommet



It’s not that easy being GREEN
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When green is all there 

is to be

It could make you 

wonder why

But why wonder why 

wonder

I am green, and it'll do 

fine

It's beautiful, and I 

think it's what I want to 

be



Klimaklar 
produktionsvirksomhed

En digital læringsplatform for

12.500 virksomheder



Spørgsmål


