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PROBLEMER MED 
LYDEN?

  
   

2 Tjek internetforbindelse

Prøv at opdatere siden 3
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Tjek, at lyd output er indstillet
korrekt (se billede). Prøv evt. at 
skifte mellem forskellige output-
muligheder

   
   



2

GØR PRÆSENTATIONEN 
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2
Hvilke krav kommer er på vej fra dine kunder på produkter/bygninger (herunder lov og certificeringskrav)
• Hvordan forbereder du dig?
• Hvilke lavthængende frugter er der, og hvilke kræver længere tids fokus?

Hvordan kan Lemvigh-Müller hjælpe dig?3

1
Hvad kan du gøre for at komme i gang med den grønne omstilling
• Hvad er den grønne omstilling – hvad dækker de forskellige termer over?
• Hvad skal der til for at kalde sig grøn?
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TERMER – EN JUNGLE?
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HVAD KAN DU GØRE FOR AT KOMME I GANG MED DEN GRØNNE OMSTILLING



HVAD KAN DU GØRE FOR AT KOMME I GANG MED DEN GRØNNE OMSTILLING
HVAD ER DEN GRØNNE OMSTILLING – HVAD DÆKKER DE FORSKELLIGE TERMER OVER?
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HVORDAN KALDER MAN SIG GRØN?
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HVAD KAN DU GØRE FOR AT KOMME I GANG MED DEN GRØNNE OMSTILLING
HVAD SKAL DER TIL FOR AT KALDE SIG GRØN?
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Kend din virksomheds fodaftryk – CO2e
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HVAD SKAL DER TIL FOR AT KALDE SIG GRØN?
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CSR-arbejdet er en integreret del af vores forretning og derved også den 
adfærd, vi udviser, over for mennesker, miljø og leverandører; en adfærd, der 
er båret af respekt for verden omkring os. Det er vigtigt for os at skabe værdi 
for vores forretningsrelationer, og vi vil med vores viden og færdigheder gøre 
CSR nemt for kunder og leverandører. Vision

Hvad gjorde vi?



HVAD KAN DU GØRE FOR AT 
KOMME I GANG MED DEN GRØNNE 
OMSTILLING
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HVAD KAN DU GØRE FOR AT 
KOMME I GANG MED DEN GRØNNE 
OMSTILLING
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HVAD KAN DU GØRE FOR AT 
KOMME I GANG MED DEN GRØNNE 
OMSTILLING
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HVAD SKAL DER TIL FOR AT KALDE SIG GRØN?
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En bæredygtig virksomhed er ikke filantropisk, den tjener penge!

Skab forretning 
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HVAD SKAL DER TIL FOR AT KALDE SIG GRØN?
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Muligheder? 
– trusler?

Hvad kan jeres konkurrenter, vil 
nogle nye kunder vælge jer til 
hvis i har e.g. ISO14001?

Har i et produkt som kan tunes? 
Kan i lave en EPD? Har i 
mulighed for at sparke røv?

Har i et produkt der overholder 
nogle krav? Kan det blive 
Svanemærket?

Har i andre markeder i ikke er 
på? Gode løsninger har ofte 
mest potentiale i udviklingslande

Har i nogle ufortalte historier? 
Kunne i tage en elev ind fra 
Afrika?

Smider i en masse penge ud i 
afløbet i dag? Kan i blive mere 
effektive?



SPØRGSMÅL?
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HVILKE KRAV KOMMER ER PÅ VEJ FRA DINE KUNDER PÅ PRODUKTER/BYGNINGER 
(HERUNDER LOV OG CERTIFICERINGSKRAV)
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HVILKE KRAV KOMMER ER 
PÅ VEJ FRA DINE KUNDER
PÅ PRODUKTER/BYGNINGER
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2021 – Tsunami af regler

Sustainable Corporate 
Governance

Lovpligtig due diligence 

Bæredygtig selskabsledelse

Direktivet for ikke-finansiel 
rapportering (NFRD)

EU-taksonomien

Mfl.



HVILKE KRAV KOMMER ER PÅ VEJ FRA DINE KUNDER PÅ PRODUKTER/BYGNINGER
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https://baeredygtighedsklasse.dk/

DEN FRIVILLIGE
BÆREDYGTIGHEDSKLASSE

Frivillige bæredygtighedsklasse
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HVILKE KRAV KOMMER ER PÅ VEJ FRA DINE KUNDER PÅ PRODUKTER/BYGNINGER
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Til Svanemærket byggeri

HVILKE KRAV KOMMER ER PÅ VEJ FRA DINE KUNDER PÅ PRODUKTER/BYGNINGER



LAVTHÆNGENDE FRUGTER 
HVOR FINDER VI DEM?
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HVILKE KRAV KOMMER ER PÅ VEJ FRA DINE KUNDER PÅ PRODUKTER/BYGNINGER

HVILKE LAVTHÆNGENDE FRUGTER ER DER, OG HVILKE KRÆVER LÆNGERE TIDS FOKUS?

24

Upstream Activities Reporting company Downstream activities

Scope 2 
Indirect

Scope 1 
Direct

Scope 3 
Indirect

CO2 CH4 N2O HFC5 PFC5 SF6 NF3

Purchased goods 
& services

Capital 
goods

Fuel and energy 
related activities

Transportation 
& distribution

Waste generated 
in operations

Business 
travel

Employee 
commuting

Leased 
assets

Use of solid 
products

End-of-life 
treatment of 

solid products

Leased 
assets

Franchises

Investments

Company 
vehicles

Company 
facilities

Purchased 
electricity, stream, 
heating & cooling 
for own use

Scope 3 
Indirect

Transportation 
& distribution

Processing of 
sold products



HVORDAN KAN LEMVIGH-MÜLLER HJÆLPE?
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HVORDAN KAN LEMVIGH-MÜLLER HJÆLPE DIG?
GODT HJULPET – OGSÅ MED DEN GRØNNE OMSTILLING
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Mange kompetencer under samme tag, vi 
kan hjælpe med:

1 Din drift

Dine råvarer / produkter

Dine kunder

2

3



HVORDAN KAN LEMVIGH-MÜLLER HJÆLPE DIG?
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2

Vi kan hjælpe dig med at få dine produkter til at få den laveste miljøpåvirkning
• Vi har mere end 350.000 produkter på hylderne
• Vi kender leverandører i hele verden
• Vi har dokumentation du kan stole på

Vi er landets største grossist, vi kender til kundekrav i hele verden
• Vi har kunder i alle segmenter og mange steder i verden, vi kan hjælpe dig med at stille de rigtige 

krav
3

1
Vi kan hjælpe dig med at optimere din drift 
• Vi hjælper allerede kunder med at spare på strømmen, varmen og vandet 
• Vi hjælper allerede kunder med at vælge sikker kemi, det rigtige arbejdstøj m.m.
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OPSAMLING
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OPSAMLING

Junglen i den grønne omstilling – husk den røde tråd
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Hvor er de lavthængende frugter for min virksomhed

Godt hjulpet – også med den grønne omstilling



DIALOG OG SPØRGMÅL?
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