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Klimapåvirkning
Medarbejdertrivsel
Emballageforbrug
Energiforbrug
Økologisk fodaftryk (almindeligt forbrug)

VERDENSMÅL

I en forretningsmodel som vores, der hovedsageligt er
baseret på træ og træbaserede pladeprodukter, oplever vi klimaforandringerne helt tæt på. Disse har allerede haft konsekvenser for flere af vores leverandører,
hvor skovdriften hos nogle af disse har været udfordret
af tiltagende skovbrande. Hos andre har et ualmindeligt

CO2 CH4

fugtigt klima skabt problematikker med at få tilgang til
skovene
Vi tager klimaforandringerne seriøst i Keflico. Det gør vi
fordi de påvirker vores fælles verden nu, men også den
verden som vi viderebringer til de kommende generationer. Derfor har vi valgt at påtage os et ansvar for at mindske vores negative påvirkning på klimaet i værdikæden.
Det har vi fordi dette er med til at fremme den samlede
effekt af de bæredygtige og klimafremmende produkter
vi servicerer vores kunder og samarbejdspartnere med.

PFC5

Desuden har vi også formået at reducere vores klimabelastning ved bortskaffelsen af affald
fra 2018 til 2019. Dette skyldes blandt andet, at vi i slutningen af 2019 implementerede
yderligere affaldssortering, således at en større andel af de næsten 60 tons affald vi generer om året nu kan sendes til genbrug.

SCOPE 1
DIREKTE

Vi har fra 2018 til 2019 reduceret vores forbrug af gas til opvarmning af vores fire tørreovne
samt kontorlokaler på vores lokation i Støvring, der begge steder drives af naturgas. Vi vil i
2020 vurdere, hvorvidt det både økonomisk og miljømæssigt giver mening at udskifte vores
nuværende løsning med et andet set-up som blandt andet kan indbefatte Biogas.

SCOPE 3
INDIREKTE

EL TIL BELYSNING
OG TRUCKS

Leverandører

Mads Stenstrop
Adm. direktør, Keflico

I denne proces har vi allerede foretaget en række bæredygtige initiativer. Vi sikrede blandt
andet for år tilbage, at al vores primær belysning på hovedkontoret i Støvring blev udskiftet
til LED samt, at alt blød plastemballering af vores varer skulle komme fra genbrugsplast. I
2018 valgte vi desuden at udskifte samtlige af vores gastrucks på lageret til eltrucks, hvilket
har medført en markant reducering af vores klimapåvirkning fra fossilt brændsel svarende
til 120 tons CO2 fra 2018 til 2019. Hertil kom en ikke uvæsentlig forbedring af arbejdsmiljøet
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BRÆNDSELSFORBRUG

MEDARBEJDERTRANSPORT

”Det er de valg vi træffer idag, som
er med til at gøre en forskel for de
muligheder vi har imorgen. Derfor er
det også vores ansvar, at vi tilskynder
de beslutninger, der kan være med til
at skabe en mere bæredygtig fremtid”

for de medarbejdere, der er beskæftiget på vores lager. Dette skyldes, at udskiftningen har
betydet nyere og mere moderne trucks, hvilket blandt andet har reduceret støjniveauet og
forbedret de generelle arbejdsbetingelser på vores lager.

SCOPE 3
INDIREKTE

BORTSKAFFELSE
AF AFFALD

I den forbindelse er vi stolte over, at vi har kunne opbygge et netværk af tætte samarbejdspartnere, som alle gerne vil være med til at realisere vores bæredygtige initiativer,
men også udfordrer os, således at vi sammen kan skabe nye og anderledes bæredygtige
løsninger. Når vi gør dette, tilstræber vi at tænke i totalløsninger, hvor der tages højde for
både de miljømæssige, sociale og økonomiske forhold. Det gør vi fordi vi mener, at det er
sådan vi skaber langsigtet værdiskabelse for alle. Dette er en proces, hvor vi hele tiden bliver klogere i takt med samfundet udvikler sig, og vi i den forbindelse bliver opmærksomme
på nye optimeringsmuligheder.

I den forbindelse har vi søgt at afklare vores samlede
miljøaftryk i henhold til Scope 1, 2 og 3 ved brug af Klimakompasset, der udbydes af Energistyrelsen. Vi har
foretaget kontrol af tallene ved hjælp af Green House
Gas Protokols branchespecifikke værktøj: Wood GHG
(SI). Følgende fremstilling viser de områder som vi på
nuværende tidspunkt kan foretage klimaberegninger på.

N2O

SCOPE 2
INDIREKTE

Vi arbejder på at gøre hverdagen mere bæredygtig for vores kunder, medarbejdere, leverandører og den verden, vi alle er en del af. Vi tror på, at de valg vi træffer nu, er dem,
som vil gøre en forskel for de muligheder vi har i fremtiden. Derfor er ansvarlighed også en
integreret del af den måde vi driver vores forretning på, og vi mener, at en naturlig del af
dette er at træffe proaktive miljøvalg.

LEASEDE
TRANSPORTMIDLER

Keflico

GENBRUG

Kunder
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I 2020 vil vi yderligere forstærke de positive miljømæssige gevinster som vi har skabt ved
udskiftningen til eltrucks ved, at vi vil omlægge vores køb af cirka 200.000 kWh strøm til,
at dette fra og med 1. januar skal komme fra 100 pct. vindenergi. Det vil have en meromkostning, men vi har vurderet, at de positive miljømæssige gevinster vil opveje både denne,
men også andre alternative bæredygtige løsninger.

BEREGNET CO2 - UDLEDNING I TONS CO2

Scope 1
Brændselsforbrug: Naturgas
Leasede transportmidler

2019

2018

155,5

272,6

109

229

46,5

43,6

Scope 2

37,3

30,2

Elforbrug

37,3

30,2

Scope 3

114,8

124,3

Medarbejdertransport

17,8

20,3

Bortskaffelse af affald

97

104

307,6

427,1

Samlet
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VÆSENTLIGHEDSOMRÅDER

Klimaet på vores jordklode er ved at forandre sig. Forandringer, der allerede har fået afgørende konsekvenser for
millioner af mennesker, dyr og planter over hele jorden.
Konsekvenser vi blandt andet oplever igennem nye og
mere ekstreme vejrforhold på kloden, hvor forekomsten
af f.eks. ørkendannelser, skovbrande, vandmangel samt
heftigere storme og store oversvømmelser sker endnu
oftere end tidligere. De klimamæssige forandringer skyldes hovedsageligt vores fælles udledning af drivhusgasser i atmosfæren. Derfor besluttede et flertal i den danske regering, i december 2019, at Danmark skal reducere
udledningen af drivhusgasser med 70 pct. mod 2030
sammenlignet med niveauet i 1990.

PROAKTIVE MILJØVALG
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DEN IND- OG UDGÅENDE LOGISTIK
I Keflico handler vi med kunder, leverandører og samarbejdspartnere i mere end 30 forskellige lande, og det betyder, at vi ofte får fragtet vores produkter over store afstande med enten
skib, tog eller lastbil. Det gør vi fordi træressourcen, hvorudfra de produkter vi forhandler er
udvundet, ofte kun er tilgængelig i nogle områder af verden eller fordi omkostningsniveauet
og de egenskabsmæssige kvaliteter ved produkterne er konkurrencemæssigt fordelagtigt
disse steder. I 2019 betød dette, at den del af vores indgående logistik som vi selv er fragtbetalere på samlet set blev transporteret 2.759.906 km. I samme år blev der i forhold til den
udgående logistik kørt i alt 417.794 km med varer fra vores lager i Støvring til kunder i hele
Danmark.
Vi ved derfor også, at den ind- og udgående logistik udgør en af vores største negative miljøpåvirkninger til trods for, at vi ved hver transport forsøger at udnytte den kapacitet vi har
til rådighed bedst muligt, samt at vi dagligt koordinerer vores fragt ud fra de mest optimale
kørselsruter. I forbindelse med nærværende rapport, har vi søgt at afklare vores samlede
miljøpåvirkning for varetransporterne i Scope 3. Vi har måtte konkludere, at emissionsberegninger med baggrund i de værktøjer og de tal som vi har til rådighed, er forbundet med
en for stor usikkerhed i forhold til at skabe et reelt billede af vores miljøaftryk for disse
transporter. Derfor har vi valgt ikke at inkludere dette i denne bæredygtighedsrapport, men
derimod bruge 2020 til at undersøge andre beregningsmetoder, samt skabe ensartethed
og konsistens i dataene. Dette med det formål, at disse kan medtages ved næste års bæredygtighedsrapportering. I de kommende år vil vi desuden undersøge mulighederne for
et egentligt system for Carbon Footprint Management (CFM). Vi vurderer, at vi herudfra vil
kunne træffe kvalificerede beslutninger for yderligere reduceringer af vores miljøpåvirkning

Vi har for nuværende søgt optimeringer gennem vores underleverandørs (C.M. Transport
A/S) Fleet Management system, samt ved løbende at optimere vores varetransporter ud
fra daglig planlægning af optimale kørselsruter. I forhold til en egentlig offsetting er det for
vores vedkommende noget mere kompliceret. Det vil blandt andet kræve betydelige investeringer i f.eks. køb af carbonkreditter eller deltagelse i grønne projekter med det formål at
binde CO2. Dertil er det vores oplevelse, at der kun i meget begrænset omfang efterspørges
og sættes krav til CO2 – neutrale leverandører og produkter i markedet. Det betyder, at investeringer i offsetting for en virksomhed som Keflico vil være økonomisk uholdbart. Vi ved
dog, at der på sigt, indenfor f.eks. byggeriet, vil blive stillet større krav til livscyklusvurderinger (LCA) og Miljøvaredeklarationer (EPD) hvis regeringens klimamål skal opnås. Derfor vil
vi i de kommende år, sammen med de af vores interessenter, der ønsker at gå samme vej,
undersøge muligheden, interessen og de økonomiske incitamenter for at vælge CO2 – neutrale træbaserede produkter og leverandører.
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i forhold til f.eks. varetransporterne. Beslutninger som blandt andet vil vedrøre optimering
af disse eller en egentlig offsetting af vores negative klimapåvirkninger.
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