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Bæredygtighedsregnskab for MA 2022  

MA’s bæredygtighedspolitik tager udgangspunkt i Center for Ledelses ramme for 

bæredygtig virksomhed. Der er sikret tiltag indenfor følgende områder: 

energioptimering, vandforbrug, transport, forvaltning af finansielle aktiver, 

ressourcer (emballage, spild, genbrug), cirkulær økonomi, produktudvikling, 

affaldshåndtering, forurening og biodiversitet.   

Bæredygtighedsregnskabet vil gennemgå de enkelte områder i politikken, 

herunder konkrete tiltag, initiativer og tilfredshed med de enkelte 

indsatsområder i 2022.   

 

Område Status  
Energioptimeringstiltag  MA bestræber sig mod kun at anvende vedvarende energi til 

elforsyning.  

På alle lokationer benyttes Ørsted, som er kåret som verdens mest 
bæredygtige virksomhed i 2022.    

MA har et certifikat på Grøn Tank El, som forpligter Ørsted til at 
levere grøn strøm til vores forventede årlige forbrug (svarende til 
32.923 kWh). Strømmen kommer fra europæiske vindmøller.  

MA har lokale tiltag, der sikrer automatisk slukning af lys.  

Energikrisen i Europa har yderligere affødt tiltag i MA om at 
reducere varmen i rummene til 19 grader. Det kan desværre ikke 
styres centralt, og der indkøbes termometre for at hjælpe med 
nudging og adfærdsændringer.   

Afslutningsvis er MA stoppet med at bruge View (et system, som 
sikrer lukket adgang til systemerne), som har betydet, at alle 
medarbejdere nu arbejder fra en bærbar computer og har fået nye 
computerskærme. Det forventes, at det årlige strømforbrug 
reduceres væsentlig på baggrund af dette tiltag.    

Vandforbrug MA benytter kun installationer, der minimerer vandspild, dog 
mangler Odensekontoret fortsat at få gennemgået indretningen. 

Transport Foruden de initiativer, der allerede er på området, er ikke 
iværksat yderligere i 2022.  

MA har desværre ikke deltaget i ”Vi cykler på arbejde”-
kampagnen i år. Det er medarbejderdrevet og der er ikke taget 
initiativ hertil. Da det er en del af MA’s bæredygtighedspolitik at 
opfordre medarbejdere til at tage cyklen på arbejde, er det et 
område med plads til forbedring.   
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Forvaltning af finansielle 
aktiviteter 

MA har investeret i Nordeas investeringsforening med navnet 
Nordea Internationale aktier, etisk tilvalg.  
 
Fonden investerer på de globale aktiemarkeder. Tyngdepunktet 
ligger på de større etablerede markeder som Nordamerika og 
Europa. Investeringerne foretages i en bred vifte af aktier, hvor 
både afvejning mellem forskellige industrier og individuelle 
virksomheder indgår. 
 
Fonden har udvidede kriterier for bæredygtighed. 

Ressourcer Foruden de tiltag, der allerede er beskrevet i MA’s 
bæredygtighedspolitik, har vi også afskaffet brug af vand på flaske 
(som i produktion, transport, mv. er mere ressourcekrævende end 
vand fra hanen).   

Vi opfordrer internt til hen over dagen at genbruge glas til vand og 
kaffe, - således også når man fx går fra et møde eller skifter etage. 

Der er plads til forbedring i MA’s brug af papir (herunder hvordan 
det genanvendes) og vores forbrug af kontorartikler. MA 
igangsætter en dialog med vores leverandør, Remmer, ift. at 
drøfte mulighederne nærmere. 

Cirkulær økonomi Elektronikaffald håndteres i samarbejde med AKA-IT, som 
behandler gammelt it-udstyr på en af to måder:   
1) de sælger udstyret til firmaer der sætter produktet i stand og 
sælger det videre. 
 
2) de får Marius Pedersen A/S til af afhente det med henblik på 
skrotning. De har en aftale med dem omkring afhentning af pap, 
elektronik affald og makulering af harddiske. Makulering af 
harddiske er af sikkerhedshensyn.  

Produktudvikling MA har fokus på arrangementer med en grøn dagsorden. Som 
eksempel kan nævnes, at tre af MA’s ni arbejdsmarkedsrettede 
arrangementer i oktober, havde en grøn dagsorden:  

1. Vincent F Hendricks om humanisters rolle i arbejdet med 
klima og bæredygtighed 

2. Sådan kan du byde ind i den grønne omstilling 
3. Tag med MA til Building Green – bootcamp 

 
Affaldssortering MA har forpligtet sig til affaldssortering men er udfordret af, at 

ejendomsadministrator på Peter Bangs Vej endnu ikke har sikret 
affaldssortering. Der er indkøbt skraldespande, hvor der kan 
affaldssorteres og MA vil presse på for en løsning snarest muligt.  

Det undersøges nærmere, hvordan affaldssortering skal foregå i 
regionerne.  

Forurening På Peter Bangs Vej benyttes cradle to cradle og EU økomærkede 
rengøringsmidler.  
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På regionskontorerne er rengøringen i udbud med krav om brug af 
bæredygtige rengøringsmidler.  

Materiale til medlemmerne printes på FSC-certificeret papir.  

Biodiversitet Medarbejdere kan vælge at plante 30 træer i julegave i stedet for en 
materiel gave til sig selv.  

Foredragsholdere kan vælge at donere til Den Danske Naturfond i 
stedet for at modtage vin. MA har indtil nu doneret 600 kr. til Den 
Danske Naturfond, hvilket er et meget beskedent beløb, men 
ordningen er forholdsvis ny.  

Som noget nyt er der på udlejers initiativ indrettet særlige 
insektvenlige biodiversitetszoner på arealerne omkring kontoret på 
Peter Bangs Vej 30.  

 

Sammenfatning  

Overordnet er det vurderingen, at MA opfylder målsætningerne sat i 

bæredygtighedspolitikken. Der er mere arbejde at gøre, herunder at sikre at 

affaldssortering håndteres på en bæredygtig måde, at indkøb (fx kontorartikler) 

tænkes mere bæredygtigt, og at grøn transport for medarbejdere frem og tilbage til 

MA italesættes yderligere.    

 


