
Vi arbejder for en grønnere fremtid  
 

Siden 2008 har vi i Bedre Bad – Bedre Energi arbejdet målrettet med at gøre vores adfærd mere bæredygtig. Det har vi, fordi vi 
vil være en ansvarlig samarbejdspartner, der repræsenterer et mere bæredygtigt miljø – både i forhold til klimaet og på 
arbejdspladsen. Det er vores holdning, at vi allesammen har et ansvar for at passe på klodens ressourcer, og derfor arbejder vi 
målrettet med 6 af FN’s verdensmål. 

Vi ved, at den grønne omstilling er en igangværende proces, men den er på vores dagsorden hver eneste dag. Vi installerer 
f.eks. intelligente løsninger for private boliger, boligforeninger, virksomheder og offentlige med fokus på at minimere, 
energiforbruget og mindske CO2-udslippet. Vi vælger vores leverandører på baggrund af vores konstante fokus på 
kvalitetsløsninger. Desuden arbejder vores leverandører med de af FN’s verdensmål, som er relevante for deres produkt og 
virksomhed. Læs mere om vores leverandører her.  

 

Kæden vil gerne hjælpe jer med arbejdet med at blive en grønnere virksomhed og ikke mindst sætte ord på alt det I gør i dag. 
Så I kan bruge det i jeres forretning, tilbudsgivning og markedsføring. 

Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Det handler om at få kortlagt hvad I gør i dag, og hvad jeres mål og ambitioner er. 

For hvert af de verdensmål vi har valgt at sætte fokus på fra kædens side af, har vi en række spørgsmål. Vi starter med en kort 
beskrivelse af kædens tilgang til emnet, og derefter følger spørgsmålene.  

 

 

  



Mål 4: Kvalitetsuddannelse  

Hos Bedre Bad – Bedre Energi går vi gerne forrest for at sikre veluddannede medlemmer og deres medarbejdere. Derfor 
uddanner vores medlemmer hvert år lærlinge og tager ansvaret for, at de får en god uddannelse. Desuden har vi eget 
akademi, hvor vi tilbyder efter- og videreuddannelse af alle, så vi sikrer ny viden og øgede kompetencer. Siden 2011 har 
vi uddannet Certificerede Energivejledere i tæt samarbejde med Teknologisk Institut. Gennem et koncentreret uddannelsesforløb 
får kædens medlemmer og ansatte udvidet kompetencer og viden. 

 

Hvordan ser det ud i din virksomhed?  

Svar nedenfor på spørgsmålene.  

 I dag? 2023 2025 
Hvor mange har I der er:    
- Certificeret Energivejleder    
- Certificeret Vådrumsinstallatør    
- VE-godkendt    
- Andre certificeringer? Hvilke og hvor mange?    
    
Lærlinge    
Hvor mange lærlinge har I?    
Hvordan ligger det i forhold til normen? (over / 
under) 

   

Hvor mange har været på lærlingekurserne?    
    
Hvor mange har været på:    
- Leankurser    
- korrosionskursus?    
Andre kurser? Hvilke?  
Beskriv det gerne uddybende  
 

   

    



Hvad er målet / ambitionen?    
Hvad er virksomhedens langsigtede ambition inden 
for uddannelse?  

   

Hvordan skal dette opnås?    
 

  



Mål 6: Rent vand og sanitet  

Bedre Bad – Bedre Energi rådgiver om, installerer og servicerer tekniske installationer og løsninger, der er med til at 
sikre rent drikkevand både nu og i fremtiden. Det er med til at sikre rene og hygiejniske løsninger med fokus på 
udnyttelse af vores ressourcer uden unødvendigt spild. Desuden sørger vi for korrekt behandling af affald og 
spildevand, så vi undgår miljøbelastninger i spildevandet. Vi projekterer og udfører vandinstallationer efter den nyeste viden, og 
vi kan derfor ofte reducere materialeforbruget. F.eks. opbygges varmtvands-cirkulationssystemerne efter In-line princippet, så 
energitabet kan reduceres med ca. 40 % og vandspildet er minimalt.  

 

Hvordan ser det ud i din virksomhed?  

Svar nedenfor på spørgsmålene.  

 I dag? 2023 2025 
Konkretiser hvilke løsninger I installerer i dag for at 
sikre rent vand. (ud over det som er lovbestemt)? 

   

Hvordan er disse løsninger bedre end før?    
Har I nogen særlige medlemskaber eller 
certificeringer, som har fokus eller betydning på 
rent vand? – fx Dansk Drikkevandskontrol? 

   

Beskriv gerne hvis der noget, hvor I ved at I skiller 
jer ud i forhold til jeres konkurrenter? 

   

    
    
Hvad er målet / ambitionen?    
Hvad er virksomhedens langsigtede ambition inden 
for rent vand og sanitet? 
- certificeringer  
- løsninger  
- andet?  

   

Hvordan skal dette opnås?    
  



Mål 7: Bæredygtig energi  

Vi rådgiver, installerer og servicerer f.eks. intelligente løsninger for private boliger, boligforeninger, virksomheder og 
offentlige med fokus på at minimere energiforbruget og mindske CO2-udslippet. 

Hvordan ser det ud i din virksomhed?  

Svar nedenfor på spørgsmålene. 

 I dag? 2023 2025 
Hos kunderne    
Konkretiser hvordan I rådgiver til mindre 
energiforbrug og mindre CO2-udslip 
(ud over det som er lovbestemt)? 

   

Hvilke løsninger installerer I i dag for at mindske 
energiforbrug og CO2-udslippet. (ud over det som 
er standard eller lovbestemt) 

   

Hvordan er disse løsninger bedre end før.    
Beskriv gerne hvis der noget, hvor I ved at I skiller 
jer ud i forhold til jeres konkurrenter 

   

    
I egen virksomhed    
Køretøjer    
Hvilke biler kører I?     
Hvor mange af jeres biler er el?    
Hvor mange af jeres biler er plug-in hybrid?    
Hvad er jeres plan for de fremtidige biler?     
Bruger I andre transportmidler, så som cykler?    
    
    
Opvarmning    
Hvilken energikilde har I i dag?     
Hvad er jeres planer inden for opvarmning?    



    
Energioptimering af egne lokaler    
Hvor energirigtige er jeres egne lokaler?     
Hvad er jeres planer?     
    
Hvad er målet / ambitionen?    
Hvad er virksomhedens langsigtede ambition inden 
for bæredygtig energi?  

   

Hvordan skal dette opnås?    
  



Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst  

Hos Bedre Bad – Bedre Energi mener vi, at alle mennesker med og uden særlige behov eller udfordringer skal have en 
chance for at blive integreret og komme i job. Vi ønsker at afspejle samfundet, og derfor ansætter vi kvinder og mænd 
uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund.    

I dag? I dag? 2023 2025 
Har I nogle tiltag i jeres virksomhed som sætter 
særlig fokus på dette?  

   

Har I medarbejdere med særlige behov ansat?    
Har I fleksjobbere ansat?  
Hvis ja: hvor mange? 

   

Har I nogen ansat i paragraf 56-ordningen?    
    
Hvad er målet / ambitionen?    
Hvad er virksomhedens langsigtede ambition inden 
for anstændige jobs? 

   

Hvordan skal dette opnås?    
  



Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion  

Vi anvender materialer og komponenter af god kvalitet, der kan repareres og genanvendes. Derfor sørger vi også for, 
at komponenter og affald genbruges eller bortskaffes i det omfang, det er muligt af hensyn til miljøet. F.eks. udslidte 
pumper returneres til Grundfos, hvor de adskilles og ca. 90% af materialerne genanvendes.   

Vores medlemmer sorterer selvfølgelig affald som påkrævet, og en del sorterer endda i endnu flere fraktioner end krævet. 
Desuden har vores medlemsvirksomheder gennemgået Lean kurser, så de er i stand til at planlægge præcist med indkøb af 
materialer og udførelse af opgaverne. I den forbindelse arbejder vi også målrettet på at reducere behovet for returnering af 
materialer, så forbruget af ressourcer reduceres mest muligt. Vi har fokus på at planlægge og optimere virksomhedsrelateret 
kørsel, så afstand, køretid og CO2-aftryk reduceres mest muligt.  

 

Hvordan ser det ud i din virksomhed?  

Svar nedenfor på spørgsmålene. 

 I dag? 2023 2025 
Sorterer I affald i dag udover lovpligtigt? – Hvis ja, 
hvordan / hvilke? 

   

Hvilke genanvendelses (a la Take-back fra 
Grundfos) løsninger gør I brug af?  

   

Hvilke tiltag har I taget for at minimere jeres 
materiale- og ressourceforbrug?  

   

Hvordan planlægger og optimerer I jeres 
virksomhedsrelateret kørsel? 

   

Hvilke tiltag har I taget i forhold til jeres 
logistikpartnere i forhold til materiale- og 
ressourceforbrug?  
Herunder hvor stor en andel handles ved kædens 
partnere? (Vi har styr på LMs og BDs 
bæredygtighedsprofiler, som vi kan bruge i din 
markedsføring) 

   



    
Hvad er målet / ambitionen?    
Hvad er virksomhedens langsigtede ambition inden 
for ovenstående?  

   

Hvordan skal dette opnås?    
  



Mål 17: Partnerskab for handling  

Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne er vores medlemsvirksomheder repræsenteret i bl.a. Klimapartnerskabet for 
bygge- og anlægssektoren, samt i Partnerskab for Bæredygtigt Byggeri. Sammen med resten af installationsbranchen er 
vi med til at bidrage til klimahandlingsplanen, der skal booste den grønne omstilling bl.a. ved at bygge sunde boliger til 
gavn for både mennesker og klimaet. Desuden evaluerer vi løbende vores leverandører for at sikre den mest bæredygtige 
værdikæde, som muligt.    

 

Hvordan ser det ud i din virksomhed?  

Svar nedenfor på spørgsmålene. 

 I dag? 2023 2025 
Hvordan / På hvilke parametre evaluerer I jeres 
leverandører? 

   

Hvad er kriteriet for at blive valgt / ikke valgt?    
    
    
    
    
    
    
    
Hvad er målet / ambitionen?    
Hvad er virksomhedens langsigtede ambition inden 
for partnerskaber?  

   

Hvordan skal dette opnås?    
 


