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Er du 
tillidsvækkende?
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Hvad 
du bør 
vide om 
‘ESG’

Tema/emne  ǀ  dato



”

Tema/emne  ǀ  dato

Data er det nye guld…

…og pt bygger EU nye 
motorveje for udveksling af 

ESG-data



Massiv EU-regulering af 
bæredygtigheden på vej – og alle 
kommer til at kunne mærke det…

Tema/emne  ǀ  dato

Læs mere 

2. De store selskaber (inkl. leverandører)…
• Ikke-finansielt rapporteringsdirektiv
• Forslag om Due diligence og selskabsledelse

1. Investorerne…
• Disclosure-forordning 
• Taksonomi-forordning

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/csr-2021-regeltsunami-fra-eu/


Klimakrav fra større virksomheder er 
en realitet

Tema/emne  ǀ  dato
6



”

Tema/emne  ǀ  dato

Skåret ind til benet er vores leverandørers 
klimapåvirkning vores klimapåvirkning. For os er 
det ligegyldigt om klimapåvirkningerne er sket i 
vores egne rækker, eller om de er sket et andet 
sted i vores indkøb af halvfabrikata og 
komponenter.

Majken Haakonsen, senior projektleder ved Grundfos’ Environmental Center of Excellence.

Kilde: Sustain Report

https://sustainreport.dk/nyheder/grundfos-stiller-endnu-ikke-haarde-klimakrav-til-leverandoerer/


Leverandør til staten?

▪ Miljømærker på papir, tryksager, sæbe-
og hygiejne produkter.

▪ Total omkostninger ved IT-udstyr, 
toiletter motorkøretøjer mm.

▪ På sigt: Afskovningsfri soja og palmeolie 
og evt. også kaffe, kakao, gummi.

▪ På sigt: Krav til engangsprodukter og 
emballage, herunder 
transportemballage

Tema/emne  ǀ  dato

Læs mere

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/hvad-du-bor-vide-om-regeringens-strategi-for-gronne-offentlige-indkob/


Klimakrav fra banker 
og kreditinstitutter

Små og mellemstore 
virksomheder skal i gang 
med 
klimarapporteringen. 
Ellers ender de med at få 
lukket adgangen til kredit 
og kapital 
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I dag klima, i morgen…

Tema/emne  ǀ  dato

…



Værd at vide 
om 
kommende 
krav

Tema/emne  ǀ  dato



”ESG nøgletal = data om din grad 
af bæredygtighed 



Tema/emne  ǀ  dato

E= Environment S=Social G=Governance

Læs mere

ESGCSR

Lokalsamfund

Medarbejdere

NGO’er

Myndigheder

Investorer

Kunder

m.fl. 

InvestorerVS

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/explainer-hvad-er-forskellen-pa-esg-og-csr/


ESG-nøgletal
Eksempler på væsentlige ESG-nøgletal for virksomheder i alle brancher

• Klimaberegning:
• Scope 1
• Scope 2
• Scope 3

• Energiforbrug
• Vedvarende energi-andel

• Fuldtidsarbejdsstyrke 
• Kønsdiversitet i øverste 

ledelseslag
• Kønsdiversitet for øvrige 

ledelseslag 
• Menneskerettighedspolitik 

• Capex/Opex
• Bestyrelsens kønsdiversitet 
• Tilstedeværelsen til  bestyrelses-

møder
• Antal bestyrelsesmøder 
• Whistleblowerordning 
• Antal tilfælde af cases med brud 

på menneskerettigheder og/eller 
miljømæssige forhold 

• Antal domme og bøder for 
korruption

• korruptionslove 
11. Code of

Environmental

Social

Governance

Læs mere
Læs mere

ttps://www.danskerhverv.dk/radgivning/csr/nem-klimaguide---kom-godt-i-gang-med-din-co2-beregning/
https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Faglig/CSR/Publikationer/ESG%20dansk%20december%202020.pdf


Bæredygtighedsdata (ESG) 
- hvorfor er det vigtigt?

Tema/emne  ǀ  dato

Læs mere

/www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/nyt-initiativ-for-esg-nogletal-i-arsrapporten


Vis, at du tænker langsigtet

Tema/emne  ǀ  dato

• Væn dig til at svare på spørgsmål om 
bæredygtighed – bak det op med data.

• Behandl ESG data med samme 
grundighed som finansielle data.

• Tag et standpunkt, sæt et mål, lav en plan. 

• Vær klar i mælet om dine risici.

• Bæredygtighed er ikke et mål, men en 
proces



Tak!

mth@danskerhverv.dk
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Facts om HPT

• Familieejet virksomhed siden 1918

• Hovedkontor i Padborg

• 290 medarbejdere

• Daglig drift af 200 køretøjer 

• 180 egne multitempererede trailere (2 rum)

• Egne lagre for kølede, frosne og tør-varer

• Medlem af European Food Network (EFN) 



Primært forretningsområde

• Distribution af køle- og frysegods (Stykgods/LTL/FTL)

• Daglig/regelmæssig afgang mellem Skandinavien og 

EU

• Indenrigsdistribution i DK

• Logistik lager(3PL)

• Fortoldning

• Rengøring & vask af emballage



Levering af varer (2020) 



Bæredygtigheds fokus v. HPT



Miljømæssig fokus

• Vognpark altid nyeste Euronorm: Euro 6

• 10 Iveco gaslastbiler sat i drift januar 2021



• Vognpark altid nyeste Euronorm: Euro 6

• 10 Iveco gaslastbiler sat i drift januar 2021

• Chauffører uddannes i korrekt kørselsadfærd. 

Miljømæssig fokus



• Vognpark altid nyeste Euronorm: Euro 6

• 10 Iveco gaslastbiler sat i drift januar 2021

• Chauffører uddannes i korrekt kørselsadfærd. 

• Dieselbesparende løsninger til kølemaskiner 

• Genbrugsemballage og affaldssortering

• Biologisk nedbrydelige vaskemidler

• På vej mod 100 % papirløs drift

• Dialog med udvalgte kunder om transparensheden i 
miljøpåvirkning – udfordring at der ikke er én standard!

Miljømæssig fokus



• Udfordrende for den tunge transport med reel grøn omstilling pga. afgifter 
m.m.!

• Både branchen men også hele ”kæden” fra leverandør til kunde har små 
marginer ➔ transportkøber har umiddelbart svært ved at honorere højere 
priser!

• Politikkerne SKAL på banen…

Økonomisk bæredygtighed



Tak for opmærksomheden!



SYDBANK – ESG SEMINAR



1. About ESVAGT

2. Why ESG?

3. ESG – Targets, Measure and Improve

4. Environmental – Key for our future







Targets – measure - improve

Safety

Quality

Environmental

Social

Governance



Mission

Making the Sea a Safe place to work

Vision

To be the Leading Provider of Safety and Support at Sea within the Wind and Oil & Gas industries

Leverage the North Sea ERRV business

Core Business

Secure new SOC contracts in Europe and US (target 80% of total EBITDA by 2026)

Develop a new wind service business “ESVAGT Services”

Secure access to best in class human and financial capital

Oil & Gas 
(ERRV) 

Wind
(SOV)

Strategy

Grow the wind business (SOV) – Reduce dependence on oil and gas (ERRV)

Environmental – key in our CORPORATE Strategy

Become CO2 Neutral by 2035 and Zero CO2 emission by 2050



From a strategy to reality



Zero co2 emission vessel – coming soon



Tak for opmærksomheden

Tid til spørgsmål og svar



Venligst Pauli Laursen

TAK for i dag!


