
CSR-RAPPORT  
2016/2017



Forsidebillede
Fiskenet udgør en tiendedel af affaldet i verdenshavene. Efterladte fiskenet kan drive rundt i  måneder 
eller år og udgøre en alvorlig trussel for dyrelivet. Hos egetæpper anvender vi Aquafils ECONYL® 
garner, der er produceret af brugte fiskenet og andet affald. Når nettene er indsamlet og renset, 
nedbrydes de fysisk og kemisk for at blive genskabt som slidstærke tæppegarner. 



 5 Vokseværk i en verden af forandring

 6 Profil

 7 egetæppers forretningsmodel

 8 Risikoanalyse

 10 God ledelse

 12 Menneskerettigheder

 14 God forretningsskik

 17 Arbejdsforhold

 18 Miljøforhold og klima

 20 Forbrugerforhold

 22 Lokal samfundsudvikling og -involvering

Data

 24 KPI’er for ansvarlighed

 26 EMAS rapportering

 27 Væsentlige miljøpåvirkninger og effekter

 28 Samlet input/output for tæppeproduktionen

 30 Miljømålsætninger og -mål

 32 Forbrugsopgørelser

Bilag

 33 Bilag 1: EMAS-deklaration

 34 Bilag 2: EMAS indholdsindeks

 35 Bilag 3: Beregningsgrundlag for datakilder og CO2-beregning

INDHOLDSFORTEGNELSE 



Velkommen til egetæppers Corporate Social Responsibility (CSR) rapport for regn
skabsåret 1. maj 2016 til 30. april 2017.1 Rapporten indeholder vores lovpligtige rede
gørelse for samfundsansvar jf. Årsregnskabslovens § 99a. Rapporten fungerer samtidig 
som vores Communication on Progress rapport til UN Global Compact. 

Traditionelt set dækker CSRrapporten de forretningsmæssige aktiviteter, der foregår 
på fabrikkerne i Herning og Gram. På disse fabrikker har vi arbejdet med dataindsam
ling i mere end 20 år, og her er vores CSRpolitik fuldt implementeret. 

Ifølge § 99a i Årsregnskabsloven skal CSRrapporten dække hele koncernen. Derfor er 
vi gået i gang med at implementere CSRpolitikken og etablere dataopsamlingssyste
mer på de fire øvrige fabrikker, som egetæpper har erhvervet aktiemajoriteten i efter 
2010. Vi forventer, at næste års rapportering indeholder data fra den samlede koncern. 
Dette års rapport dækker fabrikkerne i Herning og Gram.2 

Data omkring CO2udledning dækker fabrikkerne i Herning, Gram, Bentzon Carpets, 
Hammer Tæpper og Litspin, samt vores datterselskaber. Carpet Concept, der har 
 været i egetæppers eje under et år, vil indgå fra næste år.

Bureau Veritas har verificeret alle miljødata, der vedrører EMAS i Herning og Gram. 
 Revisionsfirmaet EY har påset, at der er overensstemmelse i forhold til Årsregnskabs
loven § 99a. Resten af CSRrapporten er ikke tredjepartsverificeret. 

Spørgsmål til CSR rapporten kan rettes til:
CSRchef, Henrik Schmidt Hansen, hsh@ege.dk, Tlf: 97 11 88 11
CSRprojektleder Dorthe Aaboe Kallestrup, dak@ege.dk, Tlf: 97 11 88 11

OM RAPPORTEN

1 Sidste rapport udkom 1. juli 2016. Næste rapport udkommer og tilsendes Miljøstyrelsen i juli 2018.
2  Disse fabrikker er registreret i henhold til EU’s miljøforordning EMAS (Eco Management and Audit Scheme) under 

registreringsnummer DK000012. EMASverifikation foretages af Bureau Veritas Cerification. 
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Det var med stor glæde, vi i november annoncerede opkøbet 
af tyske Carpet Concept, der er markedsleder indenfor produk
tion og salg af vævede tæpper til kontraktmarkedet i Tyskland. 
Det har uden tvivl styrket egetæppers position på dette vigtige 
marked.  

På den danske scene er nye paragraffer i Årsregnskabsloven, 
som påvirker egetæpper, trådt i kraft, hvilket har sendt os ud på 
en rejse i risikostyring indenfor CSR. Det har i dén grad åbnet 
vores øjne for nye muligheder og sat fokus på sammenhængen 
mellem egetæppers forretningsmodel og vores CSRarbejde. Vi 
har derfor påbegyndt implementering af vores CSRpolitik og 
relevante CSRinitiativer på alle fabrikker i koncernen. Bl.a. vil vi 
fremover indsamle data fra både de danske og udenlandske fa
brikker og basere vores CSRrapport på disse. Det giver os et 
bedre overblik og åbner dermed flere muligheder for at skabe 
en bæredygtig fremtid. 

Leverandørstyring er et af de områder, vi har fastholdt stort fo
kus på i årets løb. Vi har besluttet at udvide CSRindsatsen yder
ligere for en række strategisk vigtige leverandører. Målet er at 
udvikle partnerskaber og optimere produktudviklingen i retning 

af større bæredygtighed på produktniveau og i værdikæden. I 
årene fremover vil partnerskaber med leverandørerne derfor 
styrkes. 

Medarbejdertrivsel er fortsat også på dagsordenen, og der er 
i årets løb gennemført en lang række initiativer på afdelings
niveau for at skabe større arbejdsglæde. Medarbejdernes trivsel 
er i sidste ende afgørende for virksomhedens succes, og der
for er vi glade for at konstatere, at vi fortsat har mange jubilarer 
blandt os, som har været på egetæpper i 30, 40 og 50 år. 

Overordnet set har CSRindsatsen i år handlet om at styrke 
og udvikle de eksisterende tiltag på egetæpper. Det er en for
nøjelse at se de gode initiativer sprede sig som ringe i vandet 
i koncernen og vores værdikæde. På baggrund af de gode re
sultater har vi stadig en forventning om at nå vores mål om at 
blive den tæppe producent i verden, der er bedst til CSR. Vores 
benchmarking målinger viser, at vi allerede er godt på vej.

Vi ønsker god fornøjelse med CSRrapporten, hvor vi viser årets 
resultater frem og kommer med et bud på, hvordan egetæpper 
vil løse de kommende års udfordringer indenfor CSR.

VOKSEVÆRK I EN VERDEN AF FORANDRING

Herning, 30. juni 2017.

Det sidste år har budt på store ændringer på den globale scene, i ege-
koncernen og i CSR-regi. Storbritanniens exit fra EU skaber påvirkninger 

helt ind i egetæppers forretning og har tvunget os til at holde lidt igen 
med en række investeringer og strategiske planer. Vi arbejder imidlertid 
videre på at styrke forretningen, så fremtidens udfordringer fortsat fører 

til positive resultater og bæredygtige løsninger. 

CEO Svend Aage Færch Nielsen CFO John Vestergaard
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egetæpper er en af Europas førende producenter af unikke gulvtæpper 
i høj kvalitet med miljø i højsædet. Virksomheden, der blev grundlagt 
i 1938, har fulgt med tiden og besidder den mest moderne teknologi i 
tæppebranchen. egetæpper kan derfor levere tæpper med et hvilket 
som helst design med branchens korteste leveringstid. 

PROFIL

Koncernen består af 6 fabrikker, og 13 datterselskaber, der 
står for salg og produktion, samt agenter og distributører i 
57 lande. 

På verdensplan har egetæpper 691 medarbejdere. 

Tæpperne sælges primært til fem erhvervssegmenter 
• Hotel 
• Kontor 
• Sundhed 
• Institutioner 
• Transport 
• Samt til bolig

Herning – 45.500 m2

Udvikling, produktion og salg af 
tuftede og vævede tæpper. 

Hammer Carpets – 14.000 m2

Udvikling, produktion og salg af 
uld- og syntetiske tæpper

Litspin – 8.500 m2

Produktion af uldgarner

Carpet Concept – 17.000 m2

Produktion og salg af vævede 
tæpper

Gram – 24.000 m2

Produktion af tuftede og vævede 
tæpper

Bentzon Carpets – 10.000 m2

Produktion og salg af fladvævede 
tæpper
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EGETÆPPERS FORRETNINGSMODEL

egetæpper udvikler, producerer og sælger tæpper på det globale 
marked. Vi arbejder vedholdende på at maksimere bæredygtigheden i 

alle interne og eksterne processer i værdikæden for at skabe størst mulig 
værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer, samt miljø og samfund i 

både globalt og lokalt perspektiv.

egetæppers forretningsgrundlag udmøntes gennem 9 strate
giske indsatsområder, hvoraf CSR er ét af dem. CSRindsatsen 
er opdelt i yderligere 7 CSRfokusområder, der tilsammen med
virker til at understøtte forretningsstrategien og sikre, at ege

tæpper skaber gode finansielle resultater og lever op til forret
ningsgrundlaget. CSRrapporten er bygget op omkring disse 7 
fokusområder. 

Når forretningsmodellen omsættes til praksis, opstår vores værdi
kæde. Værdikæden er den række aktiviteter, der udføres med 

målet om at give vores produkt størst mulig værdi for kunden 
og samfundet.

Tæpper i høj kvalitet

Udbytte til aktionærer

Bæredygtig udvikling

Udvikling af lokalsamfund

Jobskabelse og produktivitet

Medarbejdertrivsel

Skattebidrag

Kapacitets- og kompetenceopbygning

Værdikæde Værdiskabelse

egetæppers forretnings-
grundlag

Mission
Vi designer kvalitets tæpper 
med respekt for mennesker 
og miljø

Vision
Vi vil være den trend
sættende udbyder til den 
krævende del af markedet

Værdier
Design
Kvalitet
Respekt

CSR-fokusområder

Forbrugerforhold
Ansvar overfor brugerne

Miljøforhold
Ansvar overfor miljøet

Menneskerettigheder
Ansvar overfor mennesker i 
værdikæden

Arbejdsforhold
Ansvar overfor medarbejderne

Lokal samfundsudvikling
Ansvar for de samfund vi
opererer i

God ledelse
Gennemsigtighed

God forretningsskik
Ansvarlig forretningsførelse

Finansielle resultater 
2016/2017

Nettoomsætning
1.016.105 tkr. 

Resultat før finansielle 
poster og skat (EBIT)
73.663 tkr. 

Strategiske indsatsområder

Udbygning af eges  position 
inden for fliser

Afbalanceret og fokuseret kon
cept og kollektions udvikling

Selektiv styrkelse af markeds
dækningen med fokus på 
værdiskabende delsegmenter

CSR-udvikling på udvalgte 
markeder og delsegmenter

Optimering af tæppe
konstruktioner

Styrkelse af eges position som 
designvirksomhed

Udnyttelse af koncern synergier

Kompetenceudvikling

Reduktion af nettoarbejds
kapital

CSR-indsatsen under støtter 
strategien

Bæredygtige produkter, pro
cesser og løsninger styrker 
egetæppers brand og eks
pansionsmuligheder ved at 
skabe værdi på egetæppers 
markeder og delsegmenter

Sikrer compliance og 
risikostyring

Transport

Installation

Bruger

Affald Transport

Produktion

Design og udvikling

Salg/Kunde

Leverandør
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Som samfundsansvarlig virksomhed er det vigtigt at arbejde 
med risici og forebyggelse. Med udgangspunkt i værdikæden 
har vi foretaget en omfattende kortlægning af CSRrisici i ege
tæppers forretningsaktiviteter. Kortlægningen viste tydeligt, at vi 
er på rette vej. De risici, vi har fokuseret på gennem en år række, 
udgør ikke længere en væsentlig risiko, fordi vi har  initiativer og 

indsatser på plads, der reducerer risikoen. Det drejer sig bl.a. om 
elforbrug og CO2udledning. 

Der er imidlertid områder, som kræver nærmere gennemgang 
for at undersøge behovet for en større indsats. 

RISIKOANALYSE

Fremadrettet vil vi årligt kortlægge og vurdere CSRrisici i for
retningsaktiviteterne for at sikre, at vi kan være på forkant med 
situationen og sætte ind med indsatser de rette steder. 

Due dilligence og risikostyring
egetæppers ledelsessystem er baseret på anerkendte stan
darder, som sikrer, at indsatsen løbende evalueres og udvikles, 

og at der fastsættes nye mål hvert år. Ledelsessystemet prak
tiseres efter modellen Plan – Do – Check – Act. I praksis be
tyder det, at egetæpper konstant arbejder med due diligence3 
processer internt i organisationen, fx i form af målsætninger, 
handlingsplaner, opfølgning og justering. Det er en fast del af 
hverdagen. 

Værdikæde Identificerede risici Nuværende indsats

Leverandør De yderste led i leverandørkæden strækker sig ofte 
udenfor virksomhedens kontrol. Samtidig kan der i de 
yderste led forekomme alvorlige problemer.

Alle egetæppers direkte leverandører har underskrevet 
vores Code of Conduct. Som et led i denne beder vi 
dem sikre, at deres underleverandører lever op til vores 
krav.

Transport Transportsektoren kan have problemer med bl.a. 
underbetaling, dårlige arbejdsforhold og manglende 
overholdelse af lovgivning.

Alle egetæppers transportører har underskrevet 
egetæppers Code of Conduct, som skal sikre, at de 
lever op til vores krav og gældende lovkrav.

Produktion Produktionsarbejde kan til tider være fysisk hårdt og 
præget af ensformighed, støv, varme, støj og stramme 
deadlines.

Vi har gennem mange år arbejdet for at skabe et 
godt fysisk arbejdsmiljø bl.a. ved hjælp af værne og 
hjælpemidler, trivselsundersøgelser og APV.

Design og 
udvikling

Samspillet mellem kvalitet og miljø er til tider udfordret. 
Fx kan enkelte af de farvestoffer, der giver de rette 
kvalitetsmæssige egenskaber, påvirke miljøet negativt.

Vi har stort fokus på at anvende farver og 
hjælpekemikalier, der ikke påvirker miljøet negativt bl.a. 
gennem vores arbejde med Cradle to Cradle. 

Installation Gulvbranchen er udfordret af fysisk hårdt arbejde og 
nedslidning blandt gulvmontører. 

Vi afholder monteringskurser og sælger værktøjer 
til gulvmontører for at klæde dem bedst muligt på 
til arbejdet. Vi har også stort fokus på at udvikle 
produkter, der er langt mindre belastende at håndtere, 
fx tæppefliser med lav vægt. 

Bruger Faktorer som trend, mode og pris spiller ind på 
efterspørgslen efter tæpper. Det øger risikoen for, 
at brugerne vælger andre og mindre bæredygtige 
gulvbelægninger. 

Vi lægger meget vægt på at oplyse om fordelene ved 
at vælge tæpper fra egetæpper.

Affald Affald er spild af ressourcer og påvirker miljøet 
negativt. 

Vi har meget stort fokus på genanvendelse af 
materialer og ressourcer. Bl.a. omfatter vores indsats 
med Cradle to Cradle fokus på cirkulær økonomi.

3 Due diligence er et regnskabsudtryk, der bedst oversættes som rettidig omhu. 
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Due diligence model
Sociale og 

medarbejderforhold
Miljø- og 

klimaforhold
Menneske-
rettigheder

Antikorruption 
og bestikkelse

Due diligence 
værktøj

Plan

DoAct

Check

DS/OHSAS 18001 ISO 14001 
EMAS

DS 49001 DS 49001

Overordnede 
due diligence 
processer

Intern audit 
Ekstern audit 

Ledelsesevaluering 
Målsætninger 

Handlingsplaner

Eksempler Arbejdsulykker 
Arbejdsskader 

Trivsel

Miljøuheld Leverandør
styring

Antikorruption 
Whistleblower

ordning

Leverandørstyring

Eksempel på due diligence
Enkelte due diligence processer skiller sig ud som særligt væsent
lige for vores samfundsansvar, fordi de omhandler områder med 

større risici end resten. Det drejer sig bl.a. om leverandørstyring. 
Vi benytter due diligence til at sikre, at risikoen minimeres. 

*  Enkelte leverandører ønsker ikke at underskrive egetæppers Code of Conduct, fx fordi de har deres egen, som de henholder sig til. I disse tilfælde vurderer egetæpper om 
leverandørens egen Code of Conduct matcher egetæppers, og om leverandøren har øvrig dokumentation, der viser, at de lever op til vores krav. Hvis dette er tilfældet, 
godkendes leverandøren uden underskrift.

Code of Conduct 
sendes til accept

Evaluering af svar 
 fra leverandør

Onsite audit af 
 højrisikoleverandør

Handlingsplaner for 
forbedringer

Opfølgning af 
f orbedringer

CSR: Fra forretningsmodel til praksis
egetæppers direktion har det overordnede ansvar for CSRpolitikken og –strategien. En CSRstyregruppe, bestående af 
direktionen, ledergruppen og udvalgte medarbejdere, mødes flere gange årligt for at følge op på CSRarbejdet og afklare 
komplekse spørgsmål. CSRafdelingen udvikler og implementerer CSRmål og –aktiviteter. Denne konstellation sikrer bred 
opbakning fra alle relevante aktører i organisationen.

98 leverandører 
risikovurderet

87 leverandører* har 
 accepteret Code of Conduct

95 leverandørers 
svar godkendt

5 højrisiko leverandører 
auditeret onsite

26 findings 
 identificeret

Krav om løsning 
af 26 findings

Hos én leverandør er 6 
findings fortsat ikke løst

Udskiftning af 
 leverandør igangsat

Risikovurdering  
af leverandør
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GOD LEDELSE

Vi glæder os over udviklingen og den åbenhed, det giver i forhold til vores interes
senter. Vi betragter interessenterne som en vigtig kanal til information om, hvilke CSR
initiativer, vi bør arbejde med. Derfor gennemfører vi med passende mellemrum større 
spørgeskemaundersøgelser omkring de 7 CSRfokusområder.

Fælles ledelsessystem baner vejen
Processen med at udvide CSRarbejdet bunder dels i Årsregnskabslovens § 99a, men 
også et ønske om at skabe et fælles ledelsessystem for alle fabrikker i koncernen. 

Vores ledelsessystem er baseret på en række certificeringer i forskellige ledelses
standarder:

ISO 9001 Kvalitet. Vi har netop opgraderet til 2015versionen, hvor der er kommet mere 
fokus på ledelse, risikostyring og dialog med interessenter.
ISO 14001 Miljø. Vi opgraderer til 2015versionen næste år. 
DS 49001 CSR. Systemet er recertificeret i år. 
DS/OHSAS 18001 Arbejdsmiljø.

Herning og Gram er certificeret i alle disse ledelsesstandarder, mens Bentzon Carpets er 
ISO 9001 certificeret, Litspin i Litauen er ISO 14001 certificeret, og i 2017 følger Hammer 
Tæpper efter med ISO 14001. På sigt vil alle fabrikker være en fuldt integreret del af ege
tæppers ledelsessystem og certificeret i relevante ledelsesstandarder. Det er en vigtig 
prioritet at sikre et fælles ståsted. Det minimerer risici, når vi forstår hinanden på tværs af 
fabrikker og afdelinger og har et fælles udgangspunkt for den forretning, vi er en del af. 

Flere kvindelige ledere
Siden 2015 har egetæpper haft som mål at fremme antallet af kvinder i ledelse i kon
cernen. Bestyrelsen har nu en ligelig fordeling af mænd og kvinder, og på koncernplan 
har vi 30,5% kvindelige ledere.4 Dermed har vi nået målet på 30% kvindelige ledere. Vi 
fastsætter som nyt mål, at senest i 2022 skal andelen af kvindelige ledere afspejle den 
generelle medarbejdersammensætning i koncernen. I år udgør kvinder 40% af kon
cernens medarbejderstyrke. 

Vi har kaldt egetæppers forretningsstrategi Sustainable Carpet 
Design 2022, og bæredygtighed betragtes som en ledestjerne for hele 
koncernen. Alligevel har mange af vores CSR-initiativer primært været 
koncentreret omkring fabrikkerne i Herning og Gram, som i mange år 
har været virksomhedens kerneforretning. Fremadrettet vil relevante 
initiativer bliver implementeret på alle koncernens fabrikker. Samtidig 
vil vi indsamle data til CSR-rapporten fra alle fabrikker, så vi kan skabe 
et komplet overblik over negative påvirkninger og positive tiltag i hele 
koncernen.

4  Carpet Concept er ikke talt med i den statistik, fordi de har været i egetæppers eje mindre end et år. De vil indgå 
fra næste år.

Uddrag af egetæppers CSR-politik
Det grundlæggende udgangs
punkt for vores CSRpolitik er, at 
vi overholder al lovgivning, re
gulativer og de standarder vi er 
under lagt […]
1.7 Organisationsledelse
Vi ønsker som en del af egetæp
pers ledelsesfilosofi at have en 
åben dialog med vores interes
senter. Vi vil derfor løbende føre 
en aktiv dialog med medarbejde
re, kunder, arkitekter/designere, 
kommuner, leverandører og ejere 
om emner og aktiviteter indenfor 
og af betydning for CSR. Derud
over vil vi sikre, at CSRarbejdet 
gøres tilgængeligt for offentlig
heden og alle, der arbejder for 
 eller på vegne af egetæpper.
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Skattepolitik i et forretningsdrevet perspektiv
egetæpper lægger vægt på at have en gennemsigtig skattepolitik. For at kunne efter
leve langsigtede mål om vækst i omsætning og resultat før renter (EBIT) har vi en stra
tegisk målsætning om selektiv styrkelse af markedsdækningen med fokus på værdi
skabende delsegmenter. Vi ser først og fremmest på forretningsmulighederne i det 
enkelte marked og lægger mindre vægt på skattebetalingens størrelse. Vi følger de 
internationale regler om transfer pricing, som indebærer, at skattebetalingen foretages 
der, hvor indtjeningen er genereret.5

Vi vil sikre, at koncernens skatteplanlægning sker på grundlag af ansvarlige forretnings
mæssige dispositioner og aktiviteter. 

Herunder gælder at:
• Vi vil håndtere alle forhold vedrørende skat i overensstemmelse med lovgivningen
• Vi vil betale den korrekte skat i de lande, hvor vi driver forretning. 

egetæppers direktion og bestyrelse godkender overordnede strategier og politik
ker og overvåger, at disse efterleves. Procedurer ændres efter behov på baggrund af 
 ændrede lovgivningsmæssige krav.

5  egetæpper er repræsenteret i en række europæiske lande samt Singapore og USA med datterselskaber. Vores 
samhandel med datterselskaberne sker på grundlag af OECD Transfer Pricing Guidelines. Setup'et vedrørende 
samhandel med datterselskaber er udarbejdet i samarbejde med revisionsfirmaerne KPMG og EY. Det sikrer, at 
vi handler i overensstemmelse med både dansk og udenlandsk lovgivning.

WALK THE TALK
•  Senest i 2022 skal andelen af kvindelige ledere afspejle den generelle med

arbejdersammensætning i koncernen. Dette vil også være i fokus i forbindel
se med nyansættelser og udnævnelser på alle ledelsesniveauer.  

•  ISO 14001 certificering af Hammer Tæpper i 2017
•  Sikre dataindsamling til CSRrapporten fra alle fabrikker og datterselskaber i 

koncernen inden 2017/2018

Svend Aage Færch Nielsen & John Vestergaard
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UN Guiding Principles er skudt i gang
En virksomhed, der arbejder seriøst med CSR, kan ikke undlade at forholde sig til men
neskerettigheder. Bl.a. derfor tilsluttede vi os UN Global Compact i 2010, og i 2015 
satte vi et mål om at implementere UN Guiding Principles inden 2020. I år er Fase 1 
gennemført med en risikoanalyse af menneskerettighederne på egetæpper i Herning 
og Gram. 

Alle artikler i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder fra 1948 er nøje gennem
gået og tvivlsspørgsmål er drøftet med ledere, tillidsfolk og HRafdelingen. Analysen 
viste, at vi i langt de fleste tilfælde har gode og omfattende procedurer på plads, som 
skal sikre, at vi undgår krænkelser af menneskerettighederne. Der blev dog identificeret 
enkelte problemstillinger, som vi har behov for en konkret afklaring af, bl.a. spørgsmålet 
om lige løn for lige arbejde for funktionærer, der selv forhandler deres løn. Bolden er 
givet op på de spørgsmål, der skal afklares, og vi forventer at træffe beslutning om 
fremadrettet praksis i det kommende regnskabsår. 

Menneskerettigheder i leverandørkæden coming up
Vi har allerede sat fokus på menneskerettighederne hos alle leverandører ved at bede 
dem underskrive vores Code of Conduct. Næste skridt, som også er Fase 2 i implemen
tering af UN Guiding Principles, bliver at indgå et tættere samarbejde med strategisk 
vigtige leverandører for at få dem til at kigge nærmere på menneskerettighederne i 
deres egen forretning med henblik på due diligence. Tredje og sidste fase er, at vores 
leverandører i første led bærer processen videre til deres underleverandører. Der er in
gen tvivl om, at det vil styrke både egetæppers og leverandørernes egen forretning og 
mindske risikoen for krænkelse af menneskerettighederne, når UN Guiding Principles 
er rullet ud i hele værdikæden. Samtidig er vi bevidste om, at det bliver en vanskelig 
opgave. Vi arbejder på en plan, der indeholder redskaber som selvevaluering og tæt
tere dialog.

MENNESKERETTIGHEDER

egetæppers produkter er traditionelt set dansk produceret, og vi 
har altid fulgt dansk lovgivning og overenskomster omhyggeligt. 
Derfor har vi historisk set ikke beskæftiget os ret meget med temaet 
menneskerettigheder. Det har imidlertid ændret sig siden 2010. 

Uddrag af egetæppers CSR-politik 
1.1 Menneskerettigheder
Vi vil sikre ikkediskrimination 
og lige muligheder. Det gælder 
internt i forhold til vores med
arbejdere og eksternt i vores 
værdi kæde. 

Vi vil respektere og støtte men
neskerettighederne: de civile og 
politiske, samt de økonomiske, 
sociale og kulturelle rettigheder. 
I lande med risiko for krænkelse 
af menneskerettighederne vil vi 
søge at træffe foranstaltninger 
for at undgå eventuelle menne
skerettighedskrænkelser på per
soner, vi har samarbejde med og 
forretningsmæssig relation til. 

WALK THE TALK
•  Implementering af UN Guiding Principles inden 2020. I løbet af 2017/2018 

påvirkes strategiske leverandører i første led til at gennemføre en intern risiko
analyse og due diligence proces. Derefter er målet, at leverandørerne selv 
bærer processen videre til deres underleverandører. 
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Styrket samarbejde med strategiske leverandører
Efter i en årrække at have betragtet alle leverandører som lige væsentlige har vi indset, 
at der er forskel på, hvor stor en indsats vi kan og skal lægge hos de enkelte leveran
dører. Nogle er mindre vigtige, eller vi er så lille en kunde, at vi ikke har nogen ind
flydelse. Andre er til gengæld så vigtige, at vi vil gøre en større indsats for at skubbe 
dem i en bæredygtig retning. 

Vi har derfor tilføjet en ny dimension til risikovurderingen af alle leverandører. Frem
adrettet vurderes de både på internationale landeindekser for korruption, menneske
rettigheder og miljøforhold, samt på en kategorisering af, hvorvidt varerne, vi køber, er 
let tilgængelige varer, volumenvarer, flaskehalsvarer eller strategiske varer. Indsatsen 
overfor leverandøren gradueres efter risikovurderingen og de ressourcer, vi har til rå
dighed, således at fx strategiske leverandører vil opleve en højere involvering fra ege
tæppers side end leverandører af let tilgængelige varer. 

Vi ønsker også at indføre flere lag i vurderingen af leverandørerne, så de ikke automa
tisk omfattes af audit, blot fordi de ligger i et land, hvor der fx er meget korruption. I 
stedet skal vurderingen baseres på oplevet behov, selvevalueringer hos leverandøren 
og samtaler om risikostyring. Hvis der opstår mistanke om uregelmæssigheder, fx hvis 
konkrete risici konstateres, vil vi efter vurdering iværksætte relevante tiltag.

Code of Conducts sætter normen
Vi fortsætter arbejdet med at udbrede kendskabet til egetæppers Code of Conducts i 
værdikæden. Vi glæder os over, at 97% af alle leverandører til fabrikkerne i Herning og 
Gram enten har underskrevet vores Leverandør Code of Conduct eller leveret tilstræk
kelig dokumentation til at blive godkendt uden underskrift. For at minimere risici skal 
resten af koncernens leverandører indlemmes i arbejdet med Code of Conducts i de 
kommende år. 

Vi har en særskilt Code of Conduct til leverandører af rengøringsfolk, håndværkere og 
andre eksterne medarbejdere. Alle har underskrevet denne. Desuden har vi en Code of 
Conduct til distributører og agenter, som er underskrevet af alle, bortset fra 4 partnere, 
der først har fået den tilsendt for nylig. 

Træning i antikorruption 
Antikorruption står højt på dagsordenen på egetæpper. Alle medarbejdere er informe
ret om vores retningslinjer på området, og alle nøglepersoner og medarbejdere med 
ekstern kontakt har gennemgået et eLearningprogram, der træner deres evne til at 
skelne mellem rigtigt og forkert i de mange gråzoner omkring korruption og  bestikkelse. 

GOD FORRETNINGSSKIK

egetæpper lægger meget stor vægt på ansvarlighed. Det gælder også 
i samarbejdsrelationerne i værdikæden. Vi stiller store krav til dem, vi 
samarbejder med og forventer, at de lever op til samme strenge krav, 
som os selv. 

Uddrag af egetæppers CSR-politik 
1.4 God forretningsskik
Vi vil i alle forhold drive forretning 
på ærlig og etisk måde. Vi vil fore
bygge og bekæmpe korruption 
og bestikkelse og forpligter os på 
en nultolerancetilgang til korrup
tion og bestikkelse. 

Vi vil bekæmpe ulovligheder 
og uregelmæssigheder i og i 
relation til vores virksomhed, 
herunder brud på denne CSR
politik. Vi giver medarbejdere og 
andre  interessenter mulighed for 
at  klage anonymt til en whistle
blowerordning.

Vi vil fremme samfundsansvar i 
vores værdikæde. 
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Programmet er fuldt integreret på fabrikkerne i Herning, Gram og Litspin, samt i alle 
salgsdatterselskaber. Bentzon Carpets og Hammer Tæpper har implementeret første 
skridt med information til medarbejderne om retningslinjerne. På Carpet Concept er 
det ikke introduceret endnu. På sigt vil alle enheder i hele koncernen have implemente
ret det fulde antikorruptionsprogram. 

En velinformeret medarbejderstab er i det hele taget vigtig, og derfor lægger vi vægt 
på løbende at holde alle medarbejdere opdateret om CSRmålsætninger og initiati
ver. Det sker bl.a. gennem nyhedsbreve og informationsmøder. Alle nyansatte deltager 
desuden i et 3 dages introkursus, hvor bl.a. CSR står højt på dagsordenen. 

Whistlebloweren taget i brug
Vi har siden 2012 haft en whistleblowerordning, der giver mulighed for anonymt at 
indberette oplevelser og mistanke om problematiske forhold i koncernen. I år har vi 
haft den første indberetning i systemet. Desværre benyttede whistlebloweren sig ikke 
af muligheden for at følge sagen anonymt efter indberetning, så vi kunne stille ud
dybende spørgsmål. Sagen blev lukket efter en intern undersøgelse, da der ikke var 
dokumentation for, at der var begået ulovligheder. Vi opfordrer eventuelle fremtidige 
whistleblowere til at oprette et login i systemet, så vi får bedre mulighed for at frem
skaffe flere detaljer om det indberettede. Der er adgang til egetæppers whistleblower
ordning via vores hjemmeside www.ege.dk.

WALK THE TALK
•  Etablering af centralt leverandørstyringssystem for hele koncernen og udvik

ling af fast procedure for inkludering af Code of Conduct i nye samarbejds
aftaler. Målet ønskes opnået i 2017/2018, men opkøbet af flere nye fabrikker 
indenfor de sidste år gør processen mere omfattende. Deadline rykkes derfor 
til 2020. 
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ARBEJDSFORHOLD

Gode arbejdsforhold er en forudsætning for, at medarbejderne trives og 
yder en kvalificeret indsats. Derfor har egetæpper arbejdet struktureret 

med arbejdsmiljø og sikkerhed siden 2006, hvor vi implementerede 
arbejdsmiljøcertificeringen DS/OHSAS 18001.

Det fysiske arbejdsmiljø
Som vores risikoanalyse viste, kan produktionsarbejde til tider være fysisk hårdt og 
præget af ensformighed, støv, varme, støj og stramme deadlines. Derfor har vi haft 
fokus på det fysiske arbejdsmiljø i mange år. Der er indsatser på plads, som højner 
sikkerheden og mindsker risikoen for alle kendte, betydelige problemer i det fysiske 
arbejdsmiljø. Vi har også et løbende samarbejde med fysioterapeut og fodterapeut, og 
yder tilskud til medarbejdere, der ønsker behandling. 

I det daglige arbejder vi systematisk med bl.a. arbejdspladsvurderinger, sikkerheds
runderinger, værnemidler og hjælpemidler. Alligevel sker der ind imellem uheld og 
ulykker på arbejdspladsen. På baggrund af dette fastsatte vi i 2015 et mål om nul uheld 
og ulykker med fravær senest i 2020. Planen er at gennemføre en række tiltag, der 
ændrer sikkerhedskulturen på egetæpper. Efter en længerevarende opstartsfase ligger 
der nu et beslutningsgrundlag klar til afklaring og implementering i de kommende år. 
Vi forventer et positivt resultat af processen, for selvom vi har få ulykker med fravær, 
så kan arbejdsulykker have store konsekvenser for medarbejderne og virksomheden. 

Som et ekstra tilbud til medarbejderne har de mulighed for frivilligt at tegne sundheds
forsikring og tandforsikring gennem egetæpper, så de kan få hurtig og billig behand
ling, hvis det bliver nødvendigt. De frivillige ordninger er meget populære og har en 
tilslutning på 63% for tandlægeforsikringen og 84% for sundhedsforsikringen. 

Anerkendelse og trivsel i fokus
Det fysiske arbejdsmiljø kan ikke stå alene. Derfor har vi vendt blikket mod det psykiske 
arbejdsmiljø. En stor trivselsundersøgelse viste i 2016, at medarbejderne på egetæp
per havde et stort ønske om, at vi bliver bedre til at vise anerkendelse. Den traditionelle 
jyske mentalitet med ’intet nyt er godt nyt’ skal udskiftes med en mere anerkendende 
tilgang. På den baggrund har vi i 2017 gennemført en række foredrag med en ekstern 
ekspert i livsglæde og trivsel med titlen ”Arbejdsglæde og begejstring”, hvor der med 
højt humør blev rusket op i alle ansattes tilgang til livet, kollegaerne og arbejdsopgaver
ne. Vi lærte bl.a., at vi selv skal være med til at tage ansvar for at skabe det gode liv og 
den gode arbejdsplads. Trivselsundersøgelsen vil være et tilbagevendende fænomen 
fremadrettet for at sikre, at vi holder kursen og udvikler os i den rigtige retning. 

Arbejdsglæde kan også komme gennem involvering på arbejdspladsen. Derfor er vi 
glade for, at mange medarbejdere udviser et stort frivilligt engagement ved at deltage i 
alt fra miljø og arbejdsmiljøudvalg til beredskabstjeneste på egetæpper i arbejdstiden 
og ambassadører for interne motionsgrupper i fritiden. 

Uddrag af egetæppers CSR-politik 
1.2 Medarbejdere og arbejds-
forhold
Vi vil sikre medarbejderne gode 
ansættelsesforhold, og vi følger 
gældende kollektive overens
komster på vores område. 

Vi vil fremme en mangfoldig ar
bejdsplads og arbejde på at frem
me antallet af kvinder i ledende 
stillinger […]

Vi vil sikre, at vores medarbej
dere kan udnytte deres kompe
tencer bedst muligt uanset køn, 
etnicitet, religion, politisk ansku
else, alder, handicap, seksuel ori
entering mv. […]

Vi vil sikre et sundt og godt ar
bejdsmiljø og løbende forbedre 
arbejdsforholdene. […]. Vi vil ar
bejde for rummelighed og sund
hedsfremmende aktiviteter. 

Vi vil sikre medarbejderne ud
viklingsmuligheder på arbejdet 
gennem fx efteruddannelse og 
træning. 

WALK THE TALK
•  Nul uheld og ulykker med fravær i Herning og Gram inden 2020.
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Vi nærmer os målet om 100% fornybar energi
I 2011 indgik vi Klimapartnerskab med DONG Energy, som hjælper os med at spotte 
og kortlægge rentable energispareprojekter, der reducerer energiforbruget og CO2
udledningen. Det har bl.a. ført til målet om 100% fornybar energi inden 2020. Hvert år 
har vi købt en stigende mængde GObeviser6 fra DONG Energy’s havvindmøllepark på 
Horns Rev II. I 2016/2017 er der indkøbt GObeviser for 7.800 MWh, hvilket svarer til 
88% af elforbruget i Herning og Gram. Allerede næste år – dvs. to år før planlagt – når 
vi målet om 100%. 

Klimapartnerskabet er også hovedaktør bag et varmegenvindingsprojekt, vi er meget 
stolte af.

Overskudsvarme varmer kommunens huse op
Tæppeproduktionen i Herning og Gram genererer en del overskudsvarme. Vi har i år 
indviet anlæg på begge fabrikker, som kan genvinde denne overskudsvarme. I Gram 
anvendes overskudsvarmen fra produktionen til at varme vores egne bygninger op, og 
resten sendes ud i fjernvarmeanlægget til kommunens husstande. I Herning vælger vi 
løbende, om varmen skal sendes ud i fjernvarmeanlægget eller anvendes til opvarm
ning af egne bygninger. På årsbasis produceres der varme nok i genvindingsanlæg
gene til at varme 380 parcelhuse op. Det mindsker både energiforbruget og CO2ud
ledningen fra egetæpper og de kommunale værker, der nyder godt af initiativet. 

Klima i øjenhøjde
Den enkelte medarbejder er også relevant i det store klimaregnestykke. Vi kan alle med 
ganske få ændringer i hverdagen reducere energiforbruget og CO2udledningen fx ved 
at slukke lyset efter os og tilpasse varmeforbruget til døgnrytmen. Derfor har vi i foråret 
afholdt to velbesøgte medarbejderarrangementer sammen med DONG Energy, hvor 
medarbejderne både kunne høre nærmere om egetæppers indsats på klimaområdet 
og få gode råd til, hvordan de med enkle midler kan spare energi og penge derhjemme. 
Arrangementerne medvirker til at skabe lokale klimaambassadører, fordi medarbejder
ne får en bedre forståelse for, hvordan de selv kan gøre en forskel for verdens klima. 

Genanvendelse af tæpper
Genanvendelse er ikke kun relevant, når vi taler energi. Vi har siden 2013 arbejdet på at 
kunne genanvende brugte tæpper i Danmark. I 2014 lancerede vi en Outlethjemme
side, hvor vi bl.a. kan sælge brugte tæppefliser. Hovedprojektet er imidlertid at blive i 
stand til direkte at genanvende tæppematerialer til komponenter i nye tæpper. 

Samtidig har vi taget fat på nye initiativer i USA. Vi er nu medlem af Carpet America 
 Recovery Effort (CARE); en NGO, der arbejder på at finde løsninger for genanvendelse 
af tæpper, så tæppeaffald ikke ender som deponi på lossepladserne i USA. Medlem

MILJØFORHOLD OG KLIMA

Gennem mere end 20 år har vi arbejdet med miljøledelse 
gennem standarden ISO 14001. Det ses tydeligt i risikoanalysen. 
Mange af de faktorer, der ofte er en risiko i forbindelse med 
produktionsvirksomheder, har vi gode initiativer i gang for at reducere 
med godt resultat. 

Uddrag af egetæppers CSR-politik 
1.3 Miljø og klima
Vi vil gennem en målrettet indsats 
og fastlæggelse af miljømålsæt
ninger arbejde for at forebygge 
og reducere miljøpåvirkninger 
forårsaget af produktion, brug og 
bortskaffelse af vores produkter, 
samt fortsat forbedre indsatsen 
på miljøområdet. 
Det gælder det eksterne miljø 
som omgiver os, arbejdsmiljøet 
på vores fabrikker og indeklimaet 
i de miljøer, hvor vores tæpper er 
installeret […]
Vi vil reducere virksomhedens ud
ledning af CO2 og dermed mind
ske vores klimabelastninger. Vi vil 
støtte udviklingen af vedvarende 
energi ved indløsning af GOcer
tifikater gennem vort klimapart
nerskab med DONG Energy. 

6  Guarantees of Origin
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skabet af CARE er strategisk vigtigt ift. vores amerikanske marked, men samtidig ser vi 
det som en mulighed for at være en del af løsningen internationalt og ikke kun i Dan
mark. Vi prioriterer derfor medlemskabet og ser frem til de resultater, der vil komme i 
fremtiden.

Den gode intention druknet i ændrede produktionsvilkår
Vand er et af de områder, vi har svært ved at nå i mål med. Vand er en forholdsvis 
tung post for egetæpper, fordi vi bruger mange liter vand på at skylle vores farveanlæg 
mellem hvert skift af tæppekollektion og farver. I 2015 satte vi et mål om at reducere 
farveriernes samlede vandforbrug pr. m2 med 50% i forhold til basisåret 2007 inden 
2020. Vi har investeret massivt i rensningsanlæg i både Herning og Gram, så vi nu kan 
bruge skyllevandet flere gange. Alligevel har vi indtil nu kun opnået en reduktion i far
verierne på 13% pr. m2. Årsagen skal bl.a. findes i et stigende antal kollektioner og flere 
specialordrer, hvilket giver flere farveskift på maskinen. Da vi er ordreproducerende, er 
det faktorer, som er vanskelige at planlægge sig ud af. Derfor må vi erkende, at vi ikke 
når målet på 50%. 

De ændrede produktionsvilkår tvinger os til at skifte fokus, og fremadrettet vil vi koncen
trere os om at sikre så høj genanvendelsesprocent på vandet i farverierne som muligt. 
I Gram genanvender vi alt det spildevand, der renses i farveriet. I år har vi gen anvendt 
9.931 m3, hvilket svarer til 40% af farveriets samlede spildevandsmængde. Frem mod 
2020 bliver målet at øge andelen af renset og genanvendt spildevand til 50%. 

I Herning har vi i år genanvendt 11.867 m3 vand, svarende til ca. 70% af det samlede 
vandforbrug i vaskeprocessen i farveriet. Dette er den formodede maxkapacitet på an
lægget. Målet er, at det tal skal fastholdes frem mod 2022; uanset hvor mange farve
skift der er på anlægget. 

WALK THE TALK
•  Inden 2020 skal elforbruget i Herning og Gram dækkes 100% af fornybar 

energi
•  Inden 2020 skal CO2udledningen reduceres med 50% ift. udledningen i 

2007*
•  Inden 2020 skal system for genbrug og genanvendelse af brugte tæpper 

være implementeret i Herning
•  Inden 2020 skal andelen af spildevand, der renses og genanvendes i Grams 

farveri, udgøre 50%.
•  Frem mod 2022 genanvendes årligt mindst 70% af vandet på vaskeanlægget 

i farveriet i Herning. 

*  Der refereres til CO2udledning i forbindelse med naturgas, fuelolie, Fgas, persontransport i ejede biler, 
 elektricitet og fjernvarme.
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FORBRUGERFORHOLD

Forbrugerne bliver mere og mere bevidste om begrebet 
bæredygtighed og stiller i stigende grad krav om bæredygtige 
produkter og produktionsprocesser. Det samme gør vores 
erhvervskunder, som køber ind til store projekter worldwide.  
Det er vi heldigvis godt klædt på til på egetæpper. 

Stadig førende på Cradle to Cradle
Med 40 Cradle to Cradle certificerede7 produkter er vi godt på vej mod målet om at 
implementere Cradle to Cradle principperne i hele virksomheden. Cradle to Cradle 
certificeringen stiller krav til hele virksomhedens præstation indenfor bæredygtighed.

Målet med Cradle to Cradle er at fremstille produkter, der lever op til kravene i fem 
kategorier. 

Material Health: Produkter, der udelukkende består af materialer, der kan 
indgå i sunde kredsløb uden at skade mennesker og miljø. 

Material Reutalization: Produkterne designes til at kunne indgå i et biologisk 
eller teknisk kredsløb, så der ikke genereres affald. 

Renewable Energy: CO2neutralitet og 100% fornybar energi.

Water Stewardship: Processpildevandet skal i princippet være så rent, at det 
kan drikkes.

Social Fairness: Virksomheden vurderes på, om den lever op til internatio
nalt anerkendte standarder for social ansvarlighed. 

Produktet tildeles en score i hver kategorier alt efter, hvor bæredygtigt det er. ege
tæpper har 16 produkter med Cradle to Cradle Bronze certificering og 24 produkter 
med Cradle to Cradle Silver certificering. 

7 Cradle to Cradle certifiedTM er et certifikat licenseret fra Cradle to Cradle Product Innovation Institute

Uddrag af egetæppers CSR-politik 
1.5 Forbrugerforhold
Vi vil fremme et sikkert og sundt 
indeklima i de bygninger, hvor vo
res tæpper anvendes, og dermed 
beskytte vores slutbrugeres sik
kerhed og sundhed. 

Vi vil fremme bæredygtigt for
brug gennem mærkningsord
ninger og certificeringer samt 
gennem produktoplysninger og 
produktdeklarationer med infor
mationer om vores produkters 
miljøpåvirkninger i forbindelse 
med montering, brug, vedligehol
delse og bortskaffelse. Yderligere 
vil vi fremme bæredygtigt forbrug 
gennem udvikling af vuggetil
vugge produkter, som i stedet for 
affald kan blive til næringsstoffer 
eller kan genbruges.
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Langsigtet vision vil placere os i toppen
I samarbejde med Vugge til Vugge Danmark er vi i gang med at udvikle en Cradle to 
Cradle strategi frem mod 2022. Den langsigtede vision for arbejdet er at leve 100% 
op til målene i de fem Cradle to Cradle kategorier. Nogle af målene har vi næsten nået 
allerede; fx målet om 100% fornybar energi, mens andre mål kræver en  dedikeret og 
omfattende indsats for at udvikle vores præstation. En roadmap og konkrete handlings
planer sætter kursen for os fremadrettet, og vi ser frem til de udfordringer og for
håbentligt store landvindinger, det kommer til at give os i fremtiden. 

Oplyste forbrugere kan presse i den rigtige retning
Oplyste forbrugere kan træffe mere kvalificerede valg. Bevidsthed omkring bæredyg
tighed kan mindske risikoen for, at forbrugerne vælger produkter, der er fremstillet af 
leverandører, der ikke lever op til deres samfundsansvar. 

På erhvervsmarkedet er det allerede kutyme, at leverandører til fx offentlige byggerier 
og store brands skal opfylde en række krav, især omkring miljøforhold, for at kunne 
byde på opgaven. På boligmarkedet er det ikke slået igennem endnu, men vi forventer, 
at det kommer. Derfor har vi i år haft fokus på at klæde vores danske sælgere på til 
at understøtte salgsprocessen med argumenter fra hele CSRpaletten. Sælgerne kan 
således fungere som ambassadører for CSRarbejdet. Det understøtter den stigende 
bevidsthed blandt forbrugerne og kan være med til at presse den generelle samfunds
udvikling i en positiv retning ift. efterspørgsel på flere bæredygtige produkter. Vi har 
også lanceret en kort oplysende film om egetæppers CSRindsats, der understøtter 
formålet.

WALK THE TALK
•  Implementere Cradle to Cradle principperne i hele virksomheden, herunder 

mulighed for at recirkulere alle materialer i et lukket kredsløb, genanvendelse 
af tæppeaffald på nye måder og ejerskab over begrebet blandt relevante 
medarbejdere. Målet ønskes opnået inden 2020, men på grund af arbejdet 
med den nye Cradle to Cradle strategi og visionen om at leve 100% op til 
målene for alle Cradle to Cradle kategorier udskydes deadline til 2022. 

Rawline Scala · Velvet Bloom RF52952545 · Quilt RF52952555
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LOKAL SAMFUNDSUDVIKLING OG -INVOLVERING

Vi har altid betragtet det som en vigtig del af egetæppers identitet 
at støtte lokalsamfundet. Gennem tiden har vi samarbejdet 
med og fremmet kunstnere og kulturinstitutioner, erhvervslivet, 
uddannelsesinstitutioner, velgørende formål og foreningslivet. 

Det er med til at sikre et velfungerende lokalsamfund og tilfredse medarbejdere.  Begge 
dele er vigtige parametre, der reducerer risikoen for mangel på medarbejdere og 
manglende opbakning fra lokalsamfundet. Samtidig er det med til at udvikle os som 
organisation og sikre, at vi følger med den generelle udvikling i lokalsamfundet. 

Vi ønsker flere lærlinge og elever
De unge mennesker, der skal bære verdens udvikling i fremtiden, har ofte svært ved 
at finde lære og elevpladser i forbindelse med deres uddannelse. Samtidig står vi 
overfor et presset arbejdsmarked, hvor der i fremtiden kan opstå mangel på vel
uddannet arbejdskraft. Derfor besluttede vi i 2015 at øge fokus på antallet af elever 
og lærlinge på egetæpper. Dengang havde vi 10 lærlinge/elever ansat, og målet var 
at øge med 70% frem mod 2020. Vi har pt. 12 lærlinge/elever ansat, svarende til en 
stigning på 17%. 

Bæredygtig energi til livet
I samarbejde med Cesso8 og Herning Kommune har egetæpper i år deltaget i projekt 
”Bæredygtig energi til livet”, hvor vi og en række andre erhvervsaktører har udviklet 
spændende projektopgaver omkring virksomhedens arbejde med bæredygtighed; 
målrettet til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen i folkeskolen, samt ungdoms
uddannelserne. I løbet af skoleåret har eleverne arbejdet med temaet bæredygtighed 
og tæpper på forskellig vis og været på besøg på egetæpper, dels for at lære mere om 
virksomheden og dels for at fremlægge deres projektopgaver for os. Det har været 
sjovt og spændende at skabe forbindelse mellem vores forretning og børn helt ned til 
8 års alderen. Alle medvirkende har udvist stort engagement i forløbet, og det har skabt 
værdifulde relationer til uddannelsesinstitutionerne og eleverne. 

Stor interesse for at høre om vores arbejde
Vi mærker tydeligt en stor interesse for at høre om vores forretning og arbejde med 
samfundsansvar. Vi bliver ofte inviteret ud som indlægsholder på videregående uddan
nelsesinstitutioner som Via University College og Erhvervsakademiet Aarhus. Store or
ganisationer som fx Kommunernes Landsforening kommer på besøg for at lære mere 
om tæppeproduktion og bæredygtighed. Når det kan lade sig gøre, stiller vi gerne op 
til sådanne arrangementer, fordi vi betragter det som en vigtig del af engagementet i 
samfundet. Samtidig udbreder det kendskabet til egetæpper, og vi får mulighed for 
at dele de gode historier og dermed styrke vores image. Det er winwin for alle parter. 

8 Center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverden

Uddrag af egetæppers CSR-politik 
1.6 Lokal samfundsinvolvering 
og -udvikling 
Vi vil engagere os i de lokale sam
fund, hvor vi har produktion. Vi vil 
søge at samarbejde med relevan
te organisationer, uddannelses
institutioner og myndigheder 
om lokal erhvervsudvikling, job
skabelse og kompetenceudvik
ling samt udvikling af moderne 
teknologier. 
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Velgørenhed på flere fronter
egetæpper arbejder med velgørenhed på flere fronter. Gennem Egefonden har vi i år 
uddelt 5,2 mio. kr. til forskellige almennyttige mål som Den Jyske Sangskole, Museum 
Midtjylland og Skovsnogen – Deep Forest Artland. 

I oktober 2016 engagerede egetæpper sig i Knæk Cancers indsamling på TV2. Gen
nem en medarbejderkampagne blev der rejst 14.050 kr. fra medarbejderne i Herning, 
hvilket egetæpper rundede op til 32.800 kr. Vi har også støttet bl.a. KidsAid og DIFFA9. 
Desuden har vi igen i år doneret tæpper til Hjælp Østeuropa, som uddeler tæpperne til 
institutioner og fattige familier. 

9 Design Industries Foundation Fighting Aids

WALK THE TALK
•  Senest i 2020 skal der være 17 lærlinge/elever på egetæpper i Herning og 

Gram. Det vil være en stigning på 70% i forhold til 2015, hvor målet blev sat. 

23



KPI’ER FOR ANSVARLIGHED

Energibesparelser
Vi har i år gennemført en række energispareprojekter. 

•  Varmegenvinding i Gram via  varmeveksler 
på to ovne, samt i Herning på Millitron
anlægget, så varm afkastluft konverteres til 
varmt vand, der bruges som fjernvarme. 

•  Udskiftning af vinduesglas til energivenlige 
glas på nordlige vinduer i Gram.

• Udskiftning af belysning til LED i Herning.
•  Etablering af varmegenvinding fra laser

skærer i Herning.
•  Etablering af lufttæppe foran port for at 

spare på varmen i Herning. 

Beregnet energibesparelse i 2016/2017 er 28.043 GJ svarende 
til 1.938.000 kr. Da de fleste projekter ikke er direkte målbare, 
er der tale om teoretiske beregninger udført af DONG Energy 
under forudsætning af, at projekterne yder max kapacitet på 
årsbasis. Varmegenvindingsanlæggene er under indkøring og 
har ikke kørt hele året. Vi har derfor ikke en opgørelse på samlet 
årlig besparelse. 

10 Detaljer om Klimaregnskabet i Bilag 3

Vi anvender forskellige KPI’er til måling af egetæppers bæredygtige og 
ansvarlige forretningsmæssige udvikling. KPI’erne er inspireret af Global 
Reporting Initiative (G4) og viser årets resultat. 

Klimaregnskab10

Ton CO2

Scope 1 Scope 2 Scope 3

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
Basisår Basisår Basisår2016/2017 2016/2017 2016/2017

Flyrejser, tog, bus og færge

Naturgas, fuelolie, Fgas Elektricitet Godstransport

Persontransport (diesel og benzin) Fjernvarme Persontransport (diesel og benzin)

2,7

1.120,1

5.548,9

246,7

3.468,3

73,1 349,7

5.482,0

66,126,7
272,3286,8

9.630,2

6.647,2

30%

80%

56%

11% – Genanvendte råmaterialer

89% – Nye råmaterialer

Genanvendte råmaterialer 
Vi lægger stor vægt på at bruge genanvendte materialer i vo
res produkter. I Herning bruger vi udvalgte typer genanvendt 
garn, filt og backing. I Gram er det filt og backing. I år udgjorde 
genanvendte råmaterialer 1.896.600 kg, svarende til 11% af det 
samlede materialeforbrug.
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Den samlede CO2reduktion for Scope 1 og 2 ligger på 48%. 
Dermed er vi meget tæt på at opfylde 2020målet om 50% re
duktion allerede i 2016/2017. Det positive resultat skyldes bl.a. 
massive investeringer i GObeviser på fornybar energi fra hav
vindmølleparken Horns Rev II. Til gengæld ser vi en stor stigning 

i CO2udledningen i Scope 3. Dette skyldes især vores indtog på 
det amerikanske og sydamerikanske marked, som har intensive
ret forretningsaktiviteterne globalt set. Samtidig vælger kunder 
på fjerne destinationer ofte at få fløjet produkterne ud til destina
tionen, hvilket vejer tungt i CO2regnskabet. 

Arbejdsstyrke* 

Mænd Kvinder Nyansatte Fratrådte
224 110 58 46

*  Bemærk, at denne statistik er opgjort pr. person og ikke efter ATPmetoden. Vikarer, deltidsansatte og ungarbejdere tæller med på lige fod med fastansatte fuldtidsarbejdere.

Medarbejderfordeling på køn og funktion

Mænd Kvinder Total
Ledere*  36 11  47
Funktionærer  56 79 135

Timelønnede 168 31 199

*Ledere optræder to gange i statistikken, fordi de også indgår i gruppen af funktionærer eller timelønnede

Sygefravær

Arbejdsskader og ulykker

Øvrige KPI'er

Mænd Kvinder

Anmeldte arbejdsskader og ulykker med fravær 8 1

Tabte arbejdstimer pga. anmeldte arbejdsskader og ulykker 777,5 359

Dødsfald som følge af arbejdsskader og ulykker 0 0

KPI'er Resultat

Sanktioner Manglende overholdelse af lovgivningen 1 påbud*

Manglende overholdelse af miljølovgivningen 4 overskridelser**

Manglende overholdelse af lovgivningen om produkters sikkerhed og sundhed 0

Manglende overholdelse af lovgivningen om mærkningsordninger 0

Manglende overholdelse af markedsføringsloven 0

Klager Klager over manglende respekt for menneskerettighederne 0

Klager over manglende overholdelse af miljølovgivningen 0

Tilfælde Dokumenterede tilfælde af korruption og bestikkelse 0

Dokumenterede tilfælde af diskrimination 0

Dokumenterede tilfælde af børnearbejde 0

Dokumenterede tilfælde af tvangsarbejde 0

Dokumenterede tilfælde af manglende respekt for fagforeningsfrihed og retten til kollektiv forhandling 0

4,6% 2,8% 2,9% 3,7%

FunktionærerKvinder ArbejdereMænd

På side 2829 findes en oversigt over de resterende KPI’er, vi måler hvert år. 

* Påbud i forbindelse med en arbejdsulykke i Gram
** Ingen af disse overskridelser har haft konsekvenser for det ydre miljø eller givet anledning til kommentarer eller indskærpede vilkår fra myndighederne
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EMAS er en frivillig EUforordning med formålet at fremme miljø 
i alle typer virksomheder. Det er en vidtgående forordning, der 
forpligter virksomheden til at opnå nye miljøforbedringer hvert 
år og kommunikere med omverdenen omkring miljøindsatsen. 
egetæpper har været EMASregistreret siden 1996. De følgende 
sider indeholder udelukkede EMAS data. 

EMAS omfatter fabrikkerne i Herning11 og Gram12, som begge 
er certificeret efter miljøledelsessystemet ISO 14001. Begge fa
brikker er miljøgodkendte i deres kommuner.13 I Herning har vi 
desuden miljøgodkendelse for et kraftvarmeanlæg og et Twist
setanlæg til efterbehandling af uldgarn. 

Scopet for egetæppers miljøsystem gælder for koncernens 
 aktiviteter i forbindelse med udvikling, produktion og salg af tuf
tede tæpper i Herning og Gram. Begge fabrikker har haft tilsyn 
i regnskabsåret. Vi har ikke haft miljøuheld i det forløbne år. Der 
har været enkelte miljøafvigelser. I Gram har der været over
skridelse af temperaturkravet på udledt spildevand, og vi har et 
enkelt døgn udledt 110 m3 spildevand, hvor vi kun har tilladelse 
til 100 m3. I Herning har analyser vist, at pHværdien for spilde
vand ikke altid ligger indenfor grænseværdien. Ligeledes er der 
overskridelse af grænseværdien for spildevandets indhold af 
non ioniske tensider. Ingen af overskridelserne har haft konse
kvenser for det ydre miljø eller givet anledning til kommentarer 
eller indskærpede vilkår fra myndighederne.

11  Produktionen foregår på egetæpper a/s, Industrivej Nord 25, 7400 Herning, beliggende i industriområdet under Lokalplan nr. 6.14.1 og indenfor grænsen for §15området. 
Anlægsområdet omfatter matrikelnummer 3e, 4bf og 5a Birk By. Grundarealet er på ca. 36 ha, hvoraf ca. 45.500 m2 er bebygget. 

12  Produktionen foregår på egetæpper a/s, Industrivej 3, 6510 Gram, beliggende i industriområdet på matrikel nr. 1153 og 1505 Gram Ejerlav. Grundarealet er ca. 7,2 ha, hvoraf 
24.000 m2 er bebygget. 

13  Herning Kommune har 11. december 2013 udstedt Tilslutningstilladelse for hele fabrikken. Ligeledes er der 24. marts 2014 udstedt en Miljøgodkendelse. Der er i begge 
kommet flere krav til egenkontrol og krav om yderligere indberetninger til Herning Kommune. Disse er indarbejdet i miljøprocedurer/instruktioner. 

 Miljøgodkendelse, Gram: 29. juni 1998.
 Udledningstilladelse, Haderslev Kommune, tilladelse til udledning af overfladevand: 9. januar 2009.
 Tilslutningstilladelse, Haderslev Kommune: September 2006 med tillæg fra 14. januar 2015.

EMAS RAPPORTERING

Bagsiden
Råvæv for be stryges 
med latexblanding 
som lim, og bagsiden 
lægges på.

Lagerlægning
Lagervarer  lægges 
på lager og sælges 
løbende.

Distribution
De fleste færdige 
 tæpper  distribueres 
direkte til kunden, 
efter bagside  er 
lagt på.

Distribution
Ordreproducerede 
fliser  distribueres 
direkte til kunden 
efter bearbejdning i 
flisemaskinen.

Lagerlægning
Lagerførte fliser 
lagerlægges og 
sælges løbende.

Flisemaskine
Det færdige 
råvæv coates efter 
patenteret system, og 
fliser udstanses eller 
laserskæres.

Luv består af
Forfarvet eller 
råhvidt garn, 
hjælpekemikalier evt. 
farvestoffer og syre 
til pH regulering.

Topskæring
Råvævet topskæres 
for at gøre 
overfladen jævn (kun 
opskårne tæpper).

Farvelægning
Råhvidt råvæv 
farves via avanceret 
computerstyret 
anlæg eller 
continue-farvning. 

Tufting
Luven sys i 
bærevævet i 4 eller 5 
meters bredde. Det 
kaldes råvæv.

Fremstilling Væg-til-væg

TæppefliserFremstilling

Flow i tuftingproduktionen
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VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRKNINGER OG EFFEKTER

Det er et krav i EMAS-forordningen, at vi skal beskrive alle væsentlige direkte 
og indirekte miljøforhold, der medfører væsentlige miljøpåvirkninger, samt 

påvirkningernes art; lige fra udvinding af råvarer til brug af det færdige 
produkt og øvrige påvirkninger som fx støj fra egetæppers produktion.

Fra udvikling til færdigt tæppe
I forbindelse med indkøb og udvikling vurderes de råvarer, der 
indgår i tæppeproduktionen. Der stilles strenge krav, som ræk
ker langt ud over lovmæssige krav, og markedet afsøges for at 
kunne udvælge råvarer med lav miljøbelastning. Garn, bærevæv, 
bagsidematerialer og emballage består primært af syntetiske 
materialer, som anses for at have en væsentlig miljøpåvirkning. 
Det samme gælder farvestoffer og kemikalier, som er omfattet af 
farlighedsbegrebet jf. Arbejdstilsynet. Vi arbejder løbende på at 
påvirke leverandører i en bæredygtig retning. 

Som produktionsvirksomhed har vi et stort ressourceforbrug 
af el, gas og vand. Produktionen påvirker atmosfæren med CO2 
og NOxemissioner, samt grundvandsstanden. Vi arbejder mål
rettet på at reducere forbruget, bl.a. ved at optimere udnyttel
sen af ressourcer og genanvendelse. Vi vurderer også nyt pro
duktionsudstyr inden køb for at sikre, at den mest miljøvenlige 
teknologi så vidt muligt anvendes. 

Produktionsprocesserne udsender støv, lugt og emission til 
det omgivende miljø. Det påvirker hovedsageligt naboerne til 
egetæpper. Emission fra procesanlæg anses som væsentlig, 
hvis der forarbejdes med temperaturer lig eller over 75° C, eller 
såfremt emissionen er omfattet af gældende lovbestemmelser. 
Emission fra farveri, limeri, flisemaskine og fixeringsanlæg på 
egetæpper vurderes som væsentlige. 

Spildevand og affald er også miljøpåvirkninger, der er omfattet 
af lovmæssige krav, og som vi årligt vurderer med henblik på at 
forbedre eller minimere. 

Vi optimerer løbende affald til genbrug. I forbindelse med ter
misk genanvendelse påvirkes det omgivende miljø med drivhus

effekt og forsuring, da forbrændingen fører til afgivelse af CO2, 
NOx og SOx, men ved at vælge afbrænding i store anlæg sikres 
den bedste mulige forbrænding og dermed mindst mulige på
virkning. 

Vores emballage består af pap eller plast. Plastemballage frem
stilles af polyethylen og polypropylen, som anses for at have en 
væsentlig belastning, fordi der anvendes olie, som ikke er en for
nybar ressource, i fremstillingen.

Produktoplysninger, montering og brug
egetæppers ledelsessystem sikrer, at der bliver udført omfat
tende test af vores tæppeprodukter og på baggrund af dette 
udarbejdes deklarationer for kvalitet og miljøegenskaber. 

Transporten af produkterne påvirker miljøet med bl.a. CO2. 

Til nedlimning af tæpperne anbefales kun anvendelse af gulv
lime med lavest mulige emissioner; EC 1 PLUS klassificerede 
gulvlime. Andre typer gulvlime anses for at have en større miljø
påvirkning.

Øvrige miljøpåvirkninger
Det er i samarbejde med lokale myndigheder vurderet, at den 
eksterne støj fra egetæpper i Herning og Gram ikke over skrider 
kravet i miljøgodkendelsen fra hhv. Herning Kommune og 
 Haderslev Kommune. 

Værdierne for organiske og uorganiske stoffer i egetæppers 
emissioner overholder alle grænseværdierne i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 2/2001. 
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SAMLET INPUT/OUTPUT FOR TÆPPEPRODUKTIONEN

Input 2016/2017 2015/2016 Note nr.

Energiforbrug MWh kWh/m² MWh kWh/m²

Energi 37.866 6,45 39.817 7,02 Note 1

Naturgas til elproduktion 51 1.012  Note 1

Vedvarende energi 7.800 1,33 7.250 1,28 Note 2

Vandforbrug m³ Liter/m² m³ Liter/m²

81.887 13,95 92.863 16,37 Note 3

Genanvendelse af vand m3 % m3 %

23.615 29% 29.111 31,3% Note 4

Materialeforbrug Ton Kg/m² Ton Kg/m²

Materialer i alt 18.416 3,14 17.502 3,08 Note 5

Til tæppeproduktion 17.505 2,98 16.671 2,94 Note 5

Vedvarende råmaterialer 605 0,10 573  Note 5

Ikkevedvarende råmaterialer 16.900 2,88 16.098  Note 5

Emballage i alt 770 0,13 718 0,13 Note 5

Vedvarende emballage 340 0,06 289  Note 5

Ikkevedvarende emballage 430 0,07 429  Note 5

Drift & vedligehold i alt 140 0,02 113 0,02 Note 5

Affald Ton Kg/m² Ton Kg/m²

Genvinding 348 0,06 329 0,06 Note 6

Termisk genanvendelse 1.814 0,31 1.972 0,35 Note 6

Deponi 2 0,00 0,4 0,00 Note 6

Destruktion, farligt affald 22 0,004 30 0,01 Note 6

Udledning m³ Liter/m² m³ Liter/m²

Spildevand 64.770 11,04 65.695 11,58 Note 7

Emissioner Ton Kg/m² Ton Kg/m²

CO2e (drivhusgasser) fra naturgas og truckgas 5.974 1,02 6.569 1,16 Note 8

NOX (luftemission) 3,07  4,6  Note 9

SO2, PM, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 (luftemission)     Note 10

Biodiversitet m² m²/prod.m² m² m²/prod.m²

Bebygget areal 69.500 0,01 69.500 0,01

Output m2 m2

Tæppeprodukter 5.869.475 5.674.278
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Forklaring til tabellen 
Alle input/output data gælder for Herning og Gram, undtagen energi til elproduktion, 
som kun gælder Herning. I Herning opgøres forbruget af el, gas og vand ud fra fak
turaer fra leverandøren. I Gram opgøres forbruget efter måler. Mængder af indkøbte 
varer via indkøbsordrer registreres i lagerstyringssystemet og de øvrige manuelle op
gørelser. Opgørelser over øvrige varer og affald er baseret på opgjorte mængder ifølge 
faktura. I Herning er forbruget af olie og kemikalier til drift og vedligehold lig med den 
indkøbte mængde. I Gram er det lig med indkøbte varer fratrukket lager. 

Note 1:   Det totale energiforbrug er det samlede forbrug af el, truckgas og naturgas. 
Naturgas anvendes primært til produktion af varme og damp til processerne, 
samt til rumopvarmning. Naturgas til elproduktion opgøres særskilt. I Herning 
har et kraftvarmeværk siden 1996 produceret el til elnettet. I 2016/2017 er 
der på kraftvarmeanlægget forbrugt 4.665 m3 naturgas, som har givet en 
elproduktion på 21.669 kWh.

Note 2:   Indkøbt vedvarende energi indgår som en andel af det samlede energiforbrug. 
Ikkevedvarende energi udgør resten. 

Note 3:   Vandet kommer fra den kommunale vandforsyning. Der er ikke mangel på 
vand i disse områder. Vandforbruget omfatter både produktion og bygnin
ger. I Herning udgør farveriets vandforbrug 83% af det totale vandforbrug. I 
Gram udgør det 85%.

Note 4:   Genanvendelse af vand angiver, hvor stor en del af vandudtrækket, vi har 
genanvendt. Den angivne procentsats er procent af det samlede vand
udtræk. 

Note 5:   Materialeforbruget vedr. tæppeproduktion omfatter materialer til luv, 
farvning, bagside og twistset. Materialeforbruget vedr. drift og vedligehold 
indbefatter olie og diverse kemikalier. 
Vedvarende dækker over materialer, som verden ikke forventes at løbe tør 
for (pap og uld). Ikkevedvarende dækker alt andet. 

Note 6:   Genvinding: Affald, det er muligt at genvinde enten i ny fremstilling eller 
som komponent i et andet produkt, fx garner eller emballage. 
Termisk genanvendelse: Alt brandbart affald, fx garnrester, tæpperester, 
slam fra limeri og farveri, samt emballage og papspoler, der ikke kan genvindes.  
Deponi: Ikkebrandbart affald, samt det affald, det ikke er muligt for forbræn
dingsanlægget at håndtere.  
Destruktion: Fx spildolie, kemikalie og råvarerester, batterier og lysstofrør. 

Note 7:  Procesvand udledes til lokale rensningsanlæg, mens sanitært vand udledes 
via kloak. Procesvandet renses og neutraliseres internt, inden det udledes. 
Spildevandsmængden i Herning og Gram måles direkte.

Note 8:  Til udregning af drivhusgasser, CO2e, fra scope 1, anvendes systemet CE
MAsys og dermed samme omregningsfaktor som i Klimaregnskabet. I hen
hold til nye lovkrav skal egetæpper ikke længere registrere UHC. 

Note 9:  Emissioner fra motoranlæg og kedler er baseret på målinger foretaget på 
anlæggene.

Note 10:  SO2, PM, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6: Ikke relevant for egetæppers produktion.

29



AFSLUTTEDE MILJØMÅLSÆTNINGER I 2016/2017

Genbrug af overskudsvarme i Gram (2016/2017). Ifølge beregninger fra DONG Energy kan 
genanvendelse af overskudsvarme fra ovnene reducere energiforbruget med 10%. Ved op
timal udnyttelse forventes det, at 2.500 MWh kan udnyttes årligt. Anlægget blev indviet 10. 
august 2016, og siden da er der udnyttet 538 MWh, svarende til 7% af naturgasforbruget, i 
den periode anlægget har været i drift, eller ca. 28 parcelhuses årsforbrug af varme14. Næste 
år forventer vi fuldt udbytte af anlægget. 

Genbrug af overskudsvarme i Herning (2016/2017). Ifølge beregninger fra DONG Energy 
kan genanvendelse af overskudsvarme fra ovnene generere 4.900 MWh årligt, der via kom
munens fjernevarmeanlæg kan opvarme 250 husstande. Anlægget blev indviet 25. novem
ber 2016, og siden da er der solgt 797,3 MWh til fjernvarme, svarende til ca. 41 parcelhuses 
årsforbrug. Næste år forventer vi fuldt udbytte af anlægget. 

50% reduktion af vandforbrug (2020). I farverierne i Herning og Gram skal det samlede 
vandforbrug pr. m2 tæppe senest i 2020 være reduceret med 50% ift. basisåret 2007. Det har 
desværre vist sig for vanskeligt at nå målet, da forudsætningerne har ændret sig. Handlings
planen lukkes uden opnået mål, og der sættes et nyt mål for vand. Læs mere om problemstil
lingen på side 19. 

Online fugtmåling i Limeri og Farveri i Gram (2016). For at reducere energiforbruget og 
undgå overtørring i Farveri og Limeri implementeres et online fugtmålingssystem. Projektet 
er lukket, da det ikke er lykkedes at finde en egnet måler, der gør projektet økonomisk ren
tabelt.

Mere valide vand- og energidata (2016/2017). Et dataindsamlingsprogram til vand, el og 
gas implementeres i regnskabsåret 2016/2017. Programmet er implementeret, men pga. ind
køringsproblemer testes systemet fortsat.  

På grund af situationen med Brexit og egetæppers tilstedeværelse på det engelske marked blev det 
besluttet at udsætte en række projekter, mens andre projekter fik længere behandlingstid, før der kan 
gives grønt lys. Derfor er en række mål ikke nået i 2016/2017 i forhold til planlagt afslutning. 

IGANGVÆRENDE MILJØMÅLSÆTNINGER

100% fornybar energi (2020). Elforbruget i Herning og Gram skal senest i 2020 bestå af 
100% fornybar energi. Vi følger planen. I år er andelen af fornybar energi på 88%.

50% reduktion af CO2-udledning (2020). Energibesparelsesprojekter skal senest i 2020 re
ducere CO2udledningen i scope 1 og 2 med 50% ift. basisåret 2007. Vi følger planen og har 
nu reduceret udledningen med 48%.

MILJØMÅLSÆTNINGER OG -MÅL

Som en del af egetæppers CSR-arbejde opstiller vi hvert år små og store 
mål for at forbedre vores indsats indenfor alle syv CSR-fokusområder. 
EMAS har en særlig interesse i vores målsætninger på miljøområdet. 

CO2

14 Husstandes varmeforbrug er baseret på DONGs beregninger fra 2010/2011, hvor handlingsplanen blev udarbejdet.
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Forbedre rensning af spildevand i Gram (2019/2020). Med ønske om at reducere CODind
holdet i spildevand samarbejdes der med Syddansk Universitet og to kemikalieleverandører 
om at få CODindholdet ned på 6.000 mg/l via udfældning, flokkulering, elektrokemi, for
dampning og ren kemi. Vi har pt. tilladelse til at udlede 9.000 mg/l COD med tilladt overskri
delse på 50% for enkeltværdi. Der udføres løbende forsøg for at nå målet på 6.000 mg/l. Den 
stigende genanvendelse af vand har imidlertid vist sig at udfordre målet. Vi udleder mindre 
vand, og det giver en øget koncentration af CODindhold i vandet over tid. 

Udfældning af ikke-brugbar farveflotte til brændbart affald i Gram (2019/2020). Udfæld
ning af flokkulering med kemikalier er ikke muligt, og forsøg med biologisk rensning er udsat 
på ubestemt tid. I samarbejde med Syddansk Universitet arbejdes der på at udvikle forbed
rede rensningsmetoder indenfor udfældning, flokkulering, elektrokemi, fordampning og ren 
kemi. Der udføres løbende forsøg for at nå målet. 

Genbrug og genanvendelse af brugte tæpper (2020). Efter at have etableret et retur
system, hvor brugte tæppefliser indsamles, renses og gensælges eller anvendes som alterna
tiv brændstof til cementindustrien, arbejdes der nu på at neddele tæpperester til genanven
delse på anden måde. Anden generation af neddelte tæpperester testes pt. i produktionen af 
alternativ bagsidebelægning til tæpperne.  

Udfasning af gastruck i Gram (2016). For at forbedre arbejdsmiljøet og miljøet, samt fjerne 
risikoen ved at have et gastankanlæg, udskiftes den sidste gastruck med en eltruck. Gastank
anlægget er fjernet, men gastrucken er fortsat i brug. Den endelige udskiftning sker i løbet af 2017.

Udskiftning af al belysning i Herning til LED (2020). Inden 2020 skal al belysning i Herning 
skiftes til LEDbelysning. Vi følger planen og har skiftet til LEDbelysning i 38% af fabrikken. 

NYE MILJØMÅLSÆTNINGER

De igangværende målsætninger fortsætter i 2017/2018. Derudover har vi sat nye mål for de kommende 
år. 

Genanvendelse af vand i farveriet i Herning (2022). Frem til 2022 sikre, at der årligt gen
anvendes mindst 70% af vandet på vaskeanlægget i farveriet i Herning uanset hvor mange 
farveskift, der forekommer.

Genanvendelse af vand i farveriet i Gram (2020). Inden 2020 skal andelen af spildevand, 
der renses og genanvendes i Grams farveri, udgøre 50%. 

Udskiftning af al belysning i Gram til LED (2020). Inden 2020 skal al belysning i Gram skiftes 
til LEDbelysning. Planen er allerede iværksat. 
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BILAG 1: EMAS-DEKLARATION
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BILAG 2: EMAS INDHOLDSINDEKS

Emne Kapitel Side

Rapporteringsperiode Om rapporten, note 1 4

EMAS registrering Om rapporten, note 2 4

Miljøverifikator og valideringsdato Bilag 1: EMASdeklaration 33

Kommunikation God ledelse/Uddrag af egetæppers CSRpolitik 10

Næste verifikation Om rapporten, note 1 4

Deklaration Bilag 1: EMASdeklaration 33

egekoncernen/virksomhedsprofil Profil 6

Væsentlige ændringer Vokseværk i en verden af forandring 5

Ledelsesberetning Vokseværk i en verden af forandring 5

Produktbeskrivelse Profil 6

Virksomhedslokation EMAS rapportering, note 11 og 12 26

Medarbejderinvolvering Arbejdsforhold/Anerkendelse og trivsel i fokus 17

Procesbeskrivelse EMAS rapportering/Flow i tuftingproduktionen 26

Organisationens miljø og klimapolitik God ledelse/Uddrag af egetæppers CSRpolitik  
Miljøforhold og klima/Uddrag af egetæppers CSRpolitik

10 
18

Miljøforhold og klima Miljøforhold og klima 1819

Energispareprojekter KPI’er for ansvarlighed/Energibesparelser 24

Scope EMAS rapportering 26

Miljøgodkendelser EMAS rapportering 26

Henvisning til gældende lovbestemte miljøkrav God ledelse/Uddrag af egetæppers CSRpolitik 
EMAS rapportering, note 13

10 
26

Aktuelle miljøsager EMAS rapportering 26

Afvigelser EMAS rapportering 26

Henvendelser KPI’er for ansvarlighed/Øvrige KPI’er/Manglende 
overholdelse af miljølovgivningen og Klager over 
manglende overholdelse af miljølovgivningen

25

Miljømålsætninger og mål Miljømålsætninger og mål 3031

Beskrivelse af miljøledelsessystemet og EMAS EMAS rapportering 26

Væsentlige miljøpåvirkninger og effekter Væsentlige miljøpåvirkninger og effekter 27

Forbrugsopgørelser/Opgørelsesperiode og form Om rapporten 
Samlet input/output for tæppeproduktionen

4 
28

Energiforbrug Samlet input/output for tæppeproduktionen 28

Energiproduktion Samlet input/output for tæppeproduktionen 28

Vedvarende energi Samlet input/output for tæppeproduktionen 28

Vandforbrug Samlet input/output for tæppeproduktionen 28

Affald Samlet input/output for tæppeproduktionen 28

Spildevand Samlet input/output for tæppeproduktionen 28

Emission Samlet input/output for tæppeproduktionen 28

Støj Væsentlige miljøpåvirkninger og effekter 27

Samlet input/output Samlet input/output for tæppeproduktionen 28
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BILAG 3: BEREGNINGSGRUNDLAG FOR DATAKILDER OG 
CO2-BEREGNING

Scope 1: Direkte drivhusgasudledninger
Direkte udledninger af drivhusgas fra kilder, der ejes eller kon
trolleres af egetæpper. Beregningerne inkluderer også udvin
ding af brændsler. 

Scope 2: Indirekte drivhusgasudledninger
Indirekte emissioner er defineret som de emissioner, der stam
mer fra indkøbt elektricitet, varme og damp. Beregningerne in
kluderer også udvinding af brændsler.

Scope 3: Andre indirekte drivhusgasudledninger
Andre indirekte drivhusgasudledninger omfatter en bred vifte af 
aktiviteter, der kan medtages. På egetæpper har vi besluttet at 
inkludere transport i leasede køretøjer, rejser og godstransport. 

Årets resultat i klimaregnskabet sammenlignes altid med et ba
sisår for at vise udviklingen over tid. Hvis der foregår ekstraor
dinære aktiviteter i regnskabsåret, fx på grund af udvidelser af 
produktionen, opgøres udledningen i forbindelse med de eks
traordinære aktiviteter separat og lægges til eller trækkes fra 

basisårets klimaregnskab. På den måde giver klimaregnskabet 
stadig et reelt billede i forhold til basisåret. egetæppers basisår 
er et gennemsnit af regnskabsårene 2006/2007 og 2007/2008. 
I år er der ikke ændret i basisåret.

Klimaregnskabet bygger på en række datakilder, der gør det 
muligt at omsætte vores forbrug af energi til udledt CO2. Der 
er brugt beregningsprogrammet CEMAsys, der anvender in
ternationale standarder, og som opfylder kravene i henhold til 
Greenhouse Gas Protokollen. I forhold til de danske emissioner 
er der for el brugt Energinet.dk deklaration og 125% metoden. 
For fjernvarme er der brugt værkernes egne emissioner. Hvor 
det er muligt, er der anvendt faktorer for de enkelte lande. Trans
port med fly og tog er opdelt i national og international trans
port. Med hensyn til CO2udledning for de flyrejser, der er bestilt 
via hovedkontoret i Herning og af Hammer Tæpper, modtages 
et miljøregnskab fra Via Egencia. Til udregning af godstransport 
for Herning og Gram er der anvendt Klimakompasset; en online 
beregningsmodel udviklet af Dansk Industri, Erhvervsstyrelsen 
og FORCE. 

Produceret 100 % bionedbrydeligt
af KLS PurePrint A/S, undtagen indbinding.
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