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Vi genbesøger vores principper flere gange årligt for løbende at optimerer vores bæredygtige 
adfærd og overvejer om der er klimabelastende handlinger der kan udgås.
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Et element til.... 



Topmøde og konferencer
• Vi minimerer uddeling af papir og tryksager til møder og 

konferencer. Cradle to Cradle certificerede – eller endnu 
mere bæredygtige certificeringsordninger.

• Vi forsøger at undgå eller begræns merchandise -Cradle to 
Cradle certificerede

• Ved arrangementer hvor der serveres mad og drikke 
forsøges at vælge vegetarisk og økologisk
- I nogle tilfælde med mulighed for tilvalg af bæredygtig fisk 
og lyst kød.

• Arbejde med bæredygtig transport
• Overveje om der er digitale alternativ til fysiske møder

Elforbrug
• Indkøb kun lavt forbrugende el og IT-udstyr som i videst muligt omfang er 

bæredygtigt produceret.
• Der arbejdes på at skabe en ”grøn” hjemmeside og digital formidling, med lavt 

energiforbrug.
• Kun lamper med LED-lys.
• Sluk for standby-elektronik.
• Sluk lyset i pauser eller hvis du går til møde.
• Undersøge om udlejer installerer sensorer i alle rum med tænd-sluk funktion.
• Udvikle bæredygtig og energieffektiv webformidling

Indkøb
• Der indkøbes generelt økologisk og bæredygtigt.
• Tjek om alle leverandører er certificerede bæredygtigt.
• Undgå engangsservice, genanvendeligt service og bestik i hverdagen og

så vidt muligt undgås al engangsservice til eksterne møder og
konferencer

• Vi reducerer Merchandise mest muligt og i tilfælde, hvor det kan være
nødvendigt, skal det være certificeret.

• Tryksager laves hos bæredygtigt trykkeri.
• Alle tryksager bør være mest mulig bæredygtige – som udgangspunkt

cradle to cradle certificering – eller endnu mere bæredygtige
certificeringsordninger.

• Planter til kontoret skal være bæredygtige, økologiske og der indkøbes
ikke afskårne blomster. MSP-certificerede planter – eller endnu mere
bæredygtige certificeringsordninger.

• Der indkøbes efter mærkerne (og vær obs på om producenterne er
klimaneutrale)

• FSC og Cradle to Cradle certificering (papir, pap og træ) – eller endnu
mere bæredygtige certificeringsordninger.

• Fairtrade og økologisk (kaffe, the, vin, chokolade, bananer m.m.)
• Svanemærket (rengøringsmidler, sæbe m.m.) – eller endnu mere

bæredygtige certificeringsordninger.
• Mælk til kaffe indkøbes økologisk og plantebaseret, i mest mulig

bæredygtige emballage.
• Der indkøbes ikke læskedrikke i hverdagen eller til dagsmøder.
• Alle gaver skal i videst muligt omfang være klimaneutrale og

bæredygtige, f.eks. gavebeviser på køb af skov.

Arbejdsmiljø
• Et godt indeklima med bl.a. bæredygtige planter, der renser 

luften
• Luft ud flere gange om dagen.
• Sænke temperatur til 19 grader om vinteren og bruger ikke 

air
• Der indtænkes bæredygtighed i alle led af 

ArbejdsPladsVurdering.
• Der arbejdes med bæredygtig stresspolitik, 

ligestillingspolitik, familielivspolitik etc.




