Dansk Standards
miljørapport 2020
En bæredygtig fremtid

Indholdsfortegnelse
Side 3

Introduktion

Side 5

Væsentligste miljøforhold

Side 6

Miljøpolitik

Side 7

Miljømål

Side 8

Miljøregnskab - nøgletal

Side 14

Bemærkninger til miljøregnskabet

Introduktion
Basisoplysninger
Dansk Standard – beliggende Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn og
Fischersgade 56, 9670 Løgstør - er Danmarks officielle
standardiseringsorganisation, der tilbyder kunder at få indflydelse
på udviklingen af europæiske og internationale standarder
gennem et udvalg hos os.
Dansk Standard udvikler og udgiver standarder, udbyder kurser og
tilbyder rådgivning. Vi rådgiver og underviser også med
udgangspunkt i standarder og best practices.
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Introduktion fortsat
Ejere og interessenter
Dansk Standard er en erhvervsdrivende fond og geninvesterer alt
overskud i formålet, som er at skabe vækst for det danske
erhvervsliv og kvalitet for samfundet igennem standardisering.
Vores væsentligste interessenter er kunder (virksomheder,
organisationer, offentlige institutioner, F&U institutioner m.v.),
forbrugere og forbrugerorganisationer, Erhvervsministeriet samt
Erhvervsstyrelsen, Miljøministeriet og Miljøstyrelsen,
Standardiseringspolitisk forum og medarbejdere.

Antal medarbejdere
160
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Væsentligste
miljøforhold
Dansk Standard har en lav udledning af CO2 ved sit virke.
Vi har til huse i ”Portland Towers”, en bygning som er
Miljøcertificeret efter BREEAM med klassificeringen 'Very
Good’.

Den største miljømæssige indsats er derfor fokuseret på at
øge medarbejdernes miljømæssige bevidsthed i forbindelse
med transport i bil og fly, for derved at reducere vores
miljøpåvirkning.
I 2020 bød situationen, at DS, som mange andre, kraftigt
reducerede vores miljøaftryk. Stort set alle rejser blev
indstillet og medarbejderne arbejdede hjemmefra mere
end halvdelen af året. Dette ses tydeligt på vores
opgørelser og inspirerer til at arbejde på nye og mere
miljøvenlige måder også i fremtiden.

Miljøpolitik
Det er Dansk Standards overordnede miljømålsætning at
agere som en miljøbevidst virksomhed, der løbende
forbedrer vores miljøpræstation og at interessenter
opfatter DS som en miljøbevidst virksomhed.
Det er vores mål, konstant at dokumentere forbedrede
miljøresultater gennem offentliggørelse af miljøregnskab
og rapportering af vores miljøpræstation.
DS ønsker samtidig at nedbringe vores klima- og
miljømæssige påvirkninger under transport af personer og
varer.
Vi lægger et livscyklusperspektiv hen over de væsentligste
af vores aktiviteter og sørger for at inddrage
livscyklusperspektivet særligt i forbindelse med indkøb,
hvor miljømærker anvendes som et pejlemærke for vores
valg.
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Miljømål
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Miljøregnskab 2020 - nøgletal
Fly
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Varme
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2020

70 tons Co2

13 tons Co2

14 tons Co2

28 tons Co2
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Udviklingen i Co2 ved energiforbrug
CO₂ udslip i tons
I perioden 2016 til 2020 har DS arbejdet
målrette på at nedbringe vores negative
miljøeffekt ved at fokusere på blandt
andet energiforbrug og den deraf
følgende CO2 udledning.
Da transport udgør den absolut største
miljøpåvirkning, er det glædeligt at kunne
konstatere, at vi, med hjælp fra
Coronasituationen, samlet set har
reduceret vores påvirkning væsentligt.
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Den kraftige reduktion i flyrejser viser
det laveste niveau i 4 år
Efter et 2019 med mange oversøiske
internationale møder, og derfor også et
stort antal flyrejser, var 2020 noget
anderledes stille.
Flyrejser var kun muligt i de to første
måneder af året, og alle medarbejdere
indstillede sig på at holde møder online.
Selvom dette ikke altid er en optimal
mødeform for standardiseringsarbejdet, er
flere blevet opmærksomme på og
inspireret til at se på online møder som en
mulighed, der også kan fastholdes i flere
mødesituationer post Corona.
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El- og varme er faldet lidt

Alle medarbejdere blev hjemsendt første
gang d. 11. marts 2020 og kom tilbage i
slutningen af maj. Henover sommeren var
medarbejderne sporadisk hjemme, på
kontoret og på ferie. Fra d. 8. september
og resten af året arbejdede langt de fleste
hjemme.
Dette til trods, skulle bygningen fortsat
holdes varm, da ikke alle havde samme
mulighed for at arbejde hjemme og derfor
kom på DS.
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Vandforbrug mindsket en smule
Vandforbrug i m³
1.400

Når kun en ganske lille del af
medarbejderne opholder sig på kontoret,
er der et naturligt fald i vandforbruget. Der
bliver drukket langt mindre kaffe og stort
set ingen har brugt bade- og
omklædningsfaciliteterne i en stor del af
året.
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Forbrug på fællesarealerne fordeles efter en nøgle og DS’ andel heraf er 52% (minus lejeres andel i den ene ring).
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Stigning i indkøb af miljømærkede varer

Indkøb
120

DS fortsætter sit fokus på indkøb af
miljømærkede produkter og services.
Således har vi i 2020 tredoblet vores indkøb
af miljømærkede kontorartikler i forhold til
året før, og vores rengøringsindkøb, indkøb
af papir og den fælles kantine på 12. sal er
Svanemærket.
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Bemærkninger til
Miljøregnskabet
Med udgangen af 2020 slutter arbejdet med de miljømål
der blev fastlagt i 2015.
Der er stor tilfredshed med de resultater DS har opnået
igennem de seneste 5 år, hvor vi på mange fronter har
forbedret vores miljøresultater. Det har givet blod på tanden
og derfor bliver de muligheder der er i miljøarbejdet i DS
også omdrejningspunktet i de kommende år.
Dansk Standard lancerede en ny strategi i januar 2020: En
bæredygtig fremtid, som i endnu højere grad lægger op til
at vi arbejder målrettet med vores miljøpåvirkning og med
bæredygtighed generelt.
I forbindelse hermed vedtog ledelsen i december 2020 en
ny miljøpolitik, og i løbet af foråret 2021 vil nye miljømål og
handlingsplaner blive udarbejdet.
Vi vil udvide vores indsatser og inkludere arbejdet med
blandt andet FN’s verdensmål 13 og 15 og ikke mindst vil vi
arbejde for at vores kerneprodukt – standarder – ikke printes
på papir, men tilgås via digitale platforme.

