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INDHOLDSFORTEGNELSE 

Velkommen til ege Groups Corporate Social Responsibility (CSR) rapport for regn-
skabsåret 1. maj 2017 til 30. april 2018. Rapporten indeholder vores lovpligtige rede-
gørelse for samfundsansvar jf. Årsregnskabslovens § 99a1, og revisionsfirmaet EY har 
påset, at der er overensstemmelse i forhold til denne. Rapporten fungerer samtidig 
som vores Communication on Progress rapport til UN Global Compact. 

For første gang omfatter rapporten ikke alene egetæppers fabrikker i Herning og Gram, 
men samtlige fabrikker i gruppen: egetæpper Herning, egetæpper Gram, Hammer 
Tæpper, Bentzon Carpets, Carpet Concept og UAB Litspin. 

Denne ændring skyldes Årsregnskabslovens § 99a, der kræver, at CSR-rapporten in-
deholder data fra hele koncernen. Sidste år fik vi dispensation fra denne regel, mens vi 
arbejdede på at etablere et dataindsamlingssystem for de fire fabrikker, vi har erhvervet 
aktiemajoriteten i siden 2010. Systemet er nu på plads, og vi glæder os til for første 
gang at præsentere et samlet CSR-regnskab i denne rapport. 

Det har betydet store ændringer i rapportens indhold og resultater. Den er stadig byg-
get op omkring de 7 fokusområder, der ligger i CSR-standarden DS 49001, som ege-
tæpper i Herning og Gram er certificeret efter. Men i år er tallene i rapporten koncern-
tal. I modsætning til Herning og Gram, har de øvrige fabrikker i koncernen ikke arbejdet 
systematisk med CSR tidligere. Der venter derfor et stort arbejde, før koncernens øv-
rige fabrikker har opbygget den ønskede tilgang til CSR-indsatsen. Det afspejler sig 
naturligvis i de tal, der fremlægges i CSR-rapporten. Koncerntallene er væsentligt an-
derledes end de tal, der plejer at fremgå af egetæppers CSR-rapport. 

For det andet er egetæppers EMAS-redegørelse, der normalt indgår i CSR-rapporten, 
taget ud og publiceret i et selvstændigt dokument. Det skyldes, at EMAS kun omfatter 
fabrikkerne i Herning og Gram. Dermed er tallene i indeværende CSR-rapport ikke ve-
rificeret af EMAS, som de plejer. Interesserede læsere kan finde de verificerede tal for 
Herning og Gram i EMAS-redegørelsen på egetæppers hjemmeside. Det er et ønske 
for os, at alle koncerntallene i CSR-rapporten på sigt bliver eksternt verificeret. Indtil da 
understreger vi, at vi gør et stort arbejde internt for at verificere tallene på de enkelte 
fabrikker. 

Som noget nyt lancerer vi i årets rapport hashtagget #sustainablestories. Under dette 
hashtag sætter vi fokus på gode historier og aktuelle problemstillinger. Vi håber, at an-
dre virksomheder også vil gribe muligheden for at dele deres historier med hinanden 
og sætte spot på relevante problemstillinger. 

Spørgsmål til CSR-rapporten kan rettes til:
Director/CSO – Chief Sustainability Officer Henrik Schmidt Hansen: hsh@ege.dk
CSR Manager Dorthe Aaboe Kallestrup: dak@ege.dk

OM RAPPORTEN

1 Se bilag 1 for information om § 99a.



Regnskabsåret 2017/2018 er blevet brugt på at udvikle og 
klargøre ege-koncernen til en helt ny koncernstruktur. De seks 
fabrikker bliver pr. 1. maj 2018 ligestillet med hinanden under 
et nyt hovedkontor, ege Group. CSR-afdelingen i egetæpper 
bliver rykket over i ege Group, hvor den fremover skal servicere 
alle fabrikkerne i koncernen på lige fod og sikre, at koncernen 
fortsat udvikler sig i den ønskede retning indenfor CSR. Fokus 
har således flyttet sig til et mere overordnet koncernfokus, 
mens de enkelte fabrikker hver især selv skal drive CSR-initia-
tiver fremover. 

Organisationsændringen spiller utroligt godt sammen med in-
tentionen i § 99a, hvor hele koncernens arbejde med CSR skal 
inddrages i vores rapportering. Paragraffen har betydet, at vi nu 
foretager dataindsamling og risikoanalyser på alle fabrikker, hvil-
ket har synliggjort styrker og svagheder rundt om i koncernen. 
Det står klart for os, at vi på visse områder skal starte helt fra bun-
den, mens vi andre steder er godt klædt på til at møde verdens 
udfordringer og skabe en bæredygtig fremtid. 

På CSR-siden har fokus i indeværende regnskabsår været at få 
hele koncernen gennem vores antikorruptionsprogram, at gen-
nemføre risikoanalyser på alle fabrikker, og at udføre en inter-
national interessentanalyse, der dækker samtlige markeder og 
fabrikker i koncernen. Det har givet os et godt ståsted for det 
arbejde, der nu venter. 

Samtidig har vi indkøbt et værktøj, der skal hjælpe os med at 
sikre central leverandørstyring fra ege Group og sikre bedre 
information og risikovurdering af alle produktleverandører i 
koncernen. Målet er fortsat at udvikle partnerskaber med leve-
randørerne og optimere produktudviklingen i retning af større 
bæredygtighed på produktniveau og i værdikæden. 

Med den nye koncernstruktur er det også besluttet at sætte 
større fokus på at fortælle omverdenen om arbejdet med bæ-
redygtighed. Vi tror på, at skabelsen af en bæredygtig fremtid 
ikke alene kræver et stort engagement fra verdens mange virk-
somheder, men også åbenhed og villighed til at lytte til og finde 
inspiration hos hinanden. Vi har derfor i årets løb bidraget med 
indlæg ved en lang række spændende arrangementer. Vi håber 
på den måde at kunne inspirere og udfordre andre til at træde 
ind på bæredygtighedens spor. 

For flere år siden besluttede vi, at vi vil være den tæppeprodu-
cent i verden, der er bedst til CSR. Det mål fastholder vi med den 
nye koncernstruktur. Tallene i årets CSR-rapport viser et andet 
billede end tidligere, fordi vi nu inkluderer de fabrikker, der ikke 
har arbejdet systematisk med CSR, før de blev en del af kon-
cernen. Men det ændrer ikke ved vores ambitioner og tilgang 
til området. Som grundlæggeren af koncernen Mads Eg Dam-
gaard engang udtalte: ”Hvis man spytter i næverne og tager fat, 
kan alt lade sig gøre”. 

EN NY ORGANISATION TAGER FORM

Herning, 29. juni 2018

Siden 2010 er egetæpper vokset fra to fabrikker til seks. egetæpper i 
Herning var den første fabrik i koncernen, og den har hidtil fungeret som 

hovedkontor for de andre. Med de seneste års udvidelser og opkøb er 
det imidlertid blevet tid til at ryste posen. 

CEO Svend Aage Færch Nielsen CFO John Vestergaard

Svend Aage Færch Nielsen & John Vestergaard4 5



EGE-KONCERNENS FORRETNINGSMODEL

Vores mission, vision og værdier udgør forretningsgrundlaget. 
Dette udmønter sig gennem 9 strategiske indsatsområder, 
hvoraf CSR er ét af dem. CSR-indsatsen er opdelt i yderligere 7 
CSR-fokusområder, der tilsammen medvirker til at understøtte 

forretningsstrategien og sikre gode finansielle resultater, samt 
leve op til forretningsgrundlaget. CSR-rapporten er bygget op 
omkring disse 7 fokusområder. 

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 
2017/2018

Nettoomsætning
1.157.370 tkr. 

Resultat før finansielle 
poster og skat (EBIT)
78.536 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

PROFIL

egetæpper Herning, Danmark
Grundlagt i 1938 af Mads Eg Damgaard. Virksomheden står 
for udvikling, produktion og salg af tuftede og vævede tæp-
per og kan ved hjælp af moderne teknologi producere et 
hvilket som helst design med branchens korteste leverings-
tid. Tæpperne sælges primært til fem erhvervssegmenter; 
hoteller, kontorer, sundhedssektoren, institutioner og trans-
portsektoren. egetæpper Herning er 100% ejet af koncernen. 
Fabrikken har i 2017/2018 produceret 4.273.974 m2 tæpper.

egetæpper Gram, Danmark
Grundlagt som Gram Tæpper i 1905 af Christian Andersen. 
I 1983 opkøbte egetæpper aktiemajoriteten i virksomheden, 
der kom til at hedde egetæpper Gram fra 2000, hvor fusio-
nen blev komplet. egetæpper Gram producerer tuftede og 
vævede tæpper til de samme segmenter som fabrikken i Her-
ning, samt til boligmarkedet. egetæpper Gram er 100% ejet af 
koncernen. Fabrikken har i 2017/2018 produceret 1.875.616 
m2 tæpper.

Bentzon Carpets, Danmark
Grundlagt i 1976 af Erik La Cour Bentzon. I 2010 opkøbte ege-
tæpper 51% af aktierne i Bentzon Carpets som led i et gene-
rationsskifte. Bentzon Carpets udvikler, producerer og sælger 
fladvævede tæpper til bolig og kontraktmarkedet, primært i 
Europa. ege-koncernen ejer fortsat 51% af Bentzon Carpets, 
og en fuld overtagelse skal ske senest 1. maj 2020. Fabrikken 
har i 2017/2018 produceret 1.722.569 m2 tæpper.

Hammer Tæpper, Danmark
Grundlagt i 1948 af Sigfred Møller Jørgensen. I 2014 overtog 
egetæpper 51% af aktierne i Hammer Tæpper som et led i 
et generationsskifte. Hammer Tæpper står for udvikling, pro-
duktion og salg af colortech- og axminstertæpper, der pri-
mært afsættes til 4 og 5-stjernede hoteller, samt marine og 
krydstogtindustrien. ege-koncernen ejer fortsat 51% af Ham-
mer Tæpper, og en fuld overtagelse skal ske senest 1. okto-
ber 2021. Fabrikken har i 2017/2018 produceret 973.774 m2 
tæpper.

Carpet Concept, Tyskland
Grundlagt i 1994 af Thomas Trenkamp. I 2016 overtog egetæp-
per 75% af aktierne i Carpet Concept for at stå stærkere på det 
tyske marked, hvor Carpet Concept er markedsleder indenfor 
udvikling, produktion og salg af fladvævede tæpper til kontor-
segmentet. ege-koncernen ejer fortsat 75% af Carpet Concept 
og en fuld overtagelse skal ske senest 1. december 2021. Fa-
brikken har i 2017/2018 produceret 306.000 m2 tæpper.

UAB Litspin, Litauen
Grundlagt i 2000 af Jesper Olsen. I 2012 opkøbte egetæp-
per Litspin for at rykke koncernens daværende uldspinderi fra 
Vejle i Danmark til Litauen. Fabrikken er siden da blevet mo-
derniseret og tilpasset koncernens behov. Litspin producerer 
uldgarner til egetæpper. Litspin er 100% ejet af koncernen. 
Fabrikken har i 2017/2018 produceret 841.538 kg garn.

Når forretningsmodellen omsættes til praksis, opstår vores værdi-
kæde. Værdikæden er den række aktiviteter, der udføres med må-
let om at give vores produkter størst mulig værdi for kunden og 
samfundet. 

Værdikæden er vigtig, fordi der forekommer forskellige CSR-risici 
rundt om i værdikæden, og når vi kender ophavsstedet, kan vi 
sætte ind med initiativer de rigtige steder. Vores værdikæde ser 
således ud. 

I forbindelse med ege-koncernens reorganisering vil der blive 
udarbejdet en ny forretningsmodel for den samlede koncern. Indtil da er 
det egetæppers forretningsmodel og forretningsstrategien Sustainable 

Carpet Design 2022, der tegner retningen.

ege Group er en førende europæisk tæppeproducent med seks 
forskellige fabrikker, der tilsammen udgør en stærk koncern med hele 
verden som sit marked. Koncernen blev grundlagt i 1938 af Mads Eg 
Damgaard, og hans ånd lever stadig i koncernens visioner. Koncernen 
besidder den mest moderne teknologi, der findes i tæppebranchen og 
har gennem årene været pionerer på mange måder. 

6 7



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

Due diligence og risikostyring
ege-koncernen arbejder på at få et fælles ledelsessystem, der er 
baseret på anerkendte standarder. Pt. arbejder 3 ud af 6 fabrikker 
med systemet. Det sikrer os en fælles base, der løbende evalueres 
og udvikles, og at der fastsættes nye mål hvert år. 

Det er besluttet, at alle fabrikker skal ISO 9001-certificeres. De 
øvrige standarder vil på sigt blive implementeret efter individuel 
vurdering. Oversigten her viser, hvilke fabrikker der har hvilke le-
delsesstandarder, og hvilke der er planlagt.2 

Code of Conduct 
sendes til accept

Evaluering af svar 
 fra leverandør

Onsite audit af 
 højrisikoleverandør

Handlingsplaner  
for forbedringer

Opfølgning af 
f orbedringer

Udskiftning af 
leverandør hvis 

forbedringer ikke sker
Risikovurdering  

af leverandør

Det er en vigtig del af arbejdet med samfundsansvar at kortlæg-
ge, hvilke risici der kan være i tilknytning til ens virksomhed. Ikke 
bare risici for virksomheden selv, men risici for det omgivende 
samfund. Med udgangspunkt i § 99a, har vi i år gennemført dia-
logbaserede risikoanalyser på alle fabrikker i koncernen for at 
kortlægge, hvordan fabrikkerne udgør en risiko for samfundet. 
På baggrund af dette har vi udarbejdet individuelle anbefalinger 
til forebyggelse på de enkelte fabrikker. 

Der tegner sig et samlet billede af en koncern, hvor de forskellige 
fabrikker er på hvert sit niveau i forhold til samfundsansvarlighed 
og risici, men vi hæfter os ved, at der på alle fabrikker er stor vil-
lighed til og ønske om at udvikle sig i den rigtige retning. 

En række væsentlige risici strækker sig ud over hele koncernen, 
eller er af så væsentlig karakter, at det kræver en fælles koncern-
indsats at forebygge og reducere risikoen. 

RISIKOANALYSE

Hvert år vil vi kortlægge CSR-risiciene i koncernen og re-
vurdere beslutninger for at sikre, at vi kan være på forkant med 

situationen og iværksætte relevante indsatser for at forebygge 
og reducere risici. 

Værdikæde Identificeret risici Nuværende indsats

Leverandør Leverandører: De største påvirkninger fra ege 
Group findes i leverandørkæden, hvor alt fra miljø til 
menneskerettigheder og korruption er en risiko. Trods 
et veletableret system for leverandørstyring, er der 
endnu ikke fuldt overblik over alle leverandører fra alle 
fabrikker.
Ligeledes dækker leverandørstyringssystemet kun 
direkte leverandører. Der venter en større opgave med 
at inkludere de øvrige led i leverandørkæden. 

Hovedparten af de direkte leverandører har 
underskrevet egetæppers Code of Conduct. Det er 
vedtaget at udarbejde en ny fælles Code of Conduct 
for ege Group, som alle direkte leverandører skal 
underskrive. Der er også investeret i et værktøj, der vil 
effektivisere leverandørstyringen og herunder stille 
krav om involvering af leverandører i hele værdikæden.

Leverandør
Produktion
Salg

CSR-lovgivning: Hele koncernen er underlagt § 99a, 
UK Bribery Act, UK Modern Slavery Act og anden 
CSR-lovgivning, men der mangler kendskab til dette på 
nogle af fabrikkerne. 

Alle fabrikker er i forbindelse med risikoanalysen blevet 
introduceret for den lovgivning omkring CSR, de er 
underlagt. ege Groups arbejde med CSR-lovgivning 
involverer fremadrettet hele koncernen.

Produktion CO2-udledning: Gennem indkøb af fornybar energi på 
2 fabrikker arbejder ege Group på at reducere CO2-
udledningen. De øvrige 4 fabrikker investerer endnu 
ikke i fornybar energi. 
Den samlede CO2-udledning for koncernen er 
reduceret 48% sammenlignet med 2007. CO2-
udledning i forbindelse med godstransport er dog 
stigende. 

Det er besluttet, at de øvrige fabrikker skal undersøge 
muligheden for investering i fornybar energi. På 1 
fabrik er en undersøgelse allerede igangsat. 
Det er besluttet at kortlægge mulighederne for at 
reducere CO2-udledning fra godstransport. 

Produktion Miljøpåvirkninger: 3 fabrikker har været 
miljøcertificeret i længere tid, mens den 4. netop 
er blevet det i år. Disse fabrikker arbejder alle 
med miljømål og miljøforbedringer. De øvrige 2 
fabrikker arbejder ikke systematisk med miljø og 
miljøforbedringer endnu.

Det er besluttet, at alle fabrikker fremover skal 
arbejde med miljømål og miljøforbedringer. Der er pt. 
planlagt screeninger på 2 fabrikker med henblik på 
miljøoptimeringer.

Produktion
Salg

Arbejdspres: Travlhed på fabrikkerne, lav 
arbejdsløshed i samfundet og et presset marked 
udfordrer på forskellig vis fabrikkerne i koncernen. Det 
skaber udfordringer med fastholdelse og rekruttering 
på nogle af fabrikkerne.

De fabrikker, der ikke arbejder med trivsel, er blevet 
opfordret til at sætte fokus på dette i forbindelse med 
risikoanalysen. Der er også skabt kontakt mellem 
ege Groups HR-afdeling og de enkelte fabrikker med 
henblik på rådgivning.

Produktion Tilgængelige energikilder: 1 fabrik har ikke adgang 
til fornybar energi og er fuldstændig afhængig af olie 
som energikilde, hvilket både er sårbart for koncernen 
og en miljømæssig belastning.

Der er pt. ingen indsatser på området.

2 Flueben viser, at standarden er implementeret. Kryds viser, at den er under implementering.

Ledelsessystemet praktiseres efter modellen Plan – Do – Check 
– Act. I praksis betyder det, at vi hele tiden arbejder med due di-
ligence processer internt i koncernen, fx i form af målsætninger, 

handlingsplaner, opfølgning og justering. Det er en fast del af 
hverdagen på de fabrikker, der arbejder med systemet.

Eksempel på due diligence
Enkelte due diligence processer skiller sig ud som særligt væ-
sentlige for vores samfundsansvar, fordi de omhandler områder 

med større risici end resten. Leverandørstyring er et af disse om-
råder. Vi benytter due diligence til at sikre, at risikoen minimeres. 

ISO 9001  
Kvalitet

ISO 14001 
Miljø

EMAS 
Miljø

OHSAS 18001 
Arbejdsmiljø

DS 49001 
CSR

egetæpper Herning √ √ √ √ √

egetæpper Gram √ √ √ √ √

Hammer Tæpper X √ Vurderes Vurderes Vurderes

Bentzon Carpets X Vurderes Vurderes Vurderes Vurderes

Carpet Concept X Vurderes Vurderes Vurderes Vurderes

UAB Litspin √ √ Vurderes Vurderes Vurderes
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INTERESSENTANALYSE

Omverdenens krav og forventninger er en vigtig faktor, når vi 
vælger retningen for vores CSR-arbejde. Derfor gennemfører 
vi hvert andet år en større interessentanalyse, hvor vi direkte 
spørger interessenterne, hvilke CSR-områder, det er vigtigt, at vi 
arbejder med. For første gang har interessentanalysen dækket 
hele koncernen. Samlet set har 274 personer fra 37 forskellige 
lande deltaget i analysen. 

Vi definerer interessenter som parter, der påvirker eller påvirkes 
af ege-koncernens beslutninger og handlinger. Interessenter er 
grupper, fx kunder, medarbejdere eller lokalsamfund, der på-
virkes direkte af vores forretning. Det kan også være parter, der 
stiller krav på vegne af andre grupper eller miljøet, som ikke selv 
kan varetage sine interesser. 

Vores interessenter fordeler sig på følgende grupper:

• Aktionærer/ejere
• Medarbejdere
• Fagforeninger
• Kunder
• Leverandører
• Arkitekter/designere
• Lokale myndigheder

Nyt fokus hos interessenterne
Interessenterne har i årets analyse sendt et stærkt signal til os 
om vigtigheden af at fortsætte arbejdet med bæredygtighed. 
96% har svaret, at det er vigtigt for dem, at vi beskæftiger os 
med CSR. 

Det er imidlertid interessant at konstatere, at miljø ikke læn-
gere er første prioritet hos interessenterne. Menneskerettighe-
der kommer nu ind på en klar førsteplads, mens miljø indtager 
andenpladsen. Det betyder, at vi som koncern har besluttet at 
skrue op for indsatsen på menneskerettigheder. Det gør vi bl.a. 
ved at udarbejde en ny Code of Conduct til alle koncernens 
leverandører, og ved at ege-koncernen tilslutter sig UN Global 
Compact, så alle fabrikker bliver forpligtet af denne. Samtidig 
fastholder vi naturligvis det store fokus på miljø og de øvrige 
fokusområder. Samlet set har interessentanalysen ført til beslut-
ning om 15 konkrete nye indsatser i koncernen.

0%

25%

50%

75%

100%

ENVIRONMENT
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Vi vil sikre, at koncernens skatteplanlægning sker på baggrund af ansvarlige forret-
ningsmæssige 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.

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

Politiske bidrag og lobbyisme
ege-koncernen er en apolitisk virksomhed. Vi giver ikke politiske bidrag og har ingen 
udgifter til lobbyisme. Vi er dog repræsenteret i bestyrelsen på to brancheorganisa-
tioner, Dansk Mode & Textil og the European Carpet and Rug Association, ECRA, der 
udfører lobbyisme på branchens vegne. Vi er også aktive deltagere i en række andre 
brancheorganisationer bl.a.: CEN TC134, GUT, Gulvbranchen, Dansk Standard for gulv-
branchen, Carpet Recycling UK, CARE i USA, Global Compact Denmark mm. Gennem 
vores arbejde i disse organisationer forsøger vi at forbedre forholdene i branchen.

Ejerforhold og gennemsigtighed
Vi lægger vægt på gennemsigtighed i vores forretning. Vi udgiver hvert år en Årsrap-
port, der indeholder en lang række oplysninger omkring ejerforhold og beslutnings-
struktur i koncernen. Interesserede læsere kan i Årsrapporten bl.a. finde information 
omkring aktionærer, økonomi og fremtidsplaner. Årsrapporten er tilgængelig på ege-
tæppers hjemmeside www.ege.dk under Investor. Her er det også muligt at finde infor-
mation om bestyrelsens sammensætning og uafhængighed, samt om både bestyrel-
sens og direktionens honorering. 

3  ege-koncernen 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 ved-
rørende 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
•  I 2018/2019 skal der udarbejdes en ny CSR-politik, der dækker hele koncernen
•  I 2018/2019 skal tilslutningen til UN Global Compact udvides til at gælde alle 

fabrikker i koncernen
•  I 2022 skal andelen af kvindelige ledere afspejle den generelle medarbejder-

sammensætning

GOD LEDELSE

CSR-politikkens fremtid
ege-koncernens CSR-politik er udviklet til egetæppers fabrikker i Herning og Gram. 
Politikken vil i det nye år blive opdateret, så den kommer til at dække hele koncernen. 
På nuværende tidspunkt er alle fabrikker bekendt med politikken og anerkender, at den 
udgør grundlaget for vores arbejde med CSR. 

Fra forretningsmodel til praksis
ege-koncernens direktion har det overordnede ansvar for CSR-politikken og -strate-
gien. En CSR-styregruppe på egetæpper, bestående af direktionen, ledergruppen og 
udvalgte medarbejdere mødes flere gange årligt for at følge op på CSR-arbejdet og 
afklare komplekse spørgsmål. CSR-afdelingen udvikler og implementerer CSR-mål og 
aktiviteter. Denne konstellation sikrer bred opbakning fra alle relevante aktører i orga-
nisationen.

Fremadrettet vil de enkelte fabrikker selv få ansvar for at sikre fremdrift indenfor CSR. 
Der vil blive etableret nye CSR-styregrupper på alle fabrikker, som ege Groups CSR-
afdeling supporterer i det nødvendige omfang. 

Kvinder i ledelse
Siden 2015 har ege-koncernen haft som mål at fremme antallet af kvinder i ledelsen. 
Fordelingen af kvinder og mænd i bestyrelsen er allerede 50%, mens vi på koncernplan 
har 31% kvindelige ledere. Dermed har vi nået målet om fastholdelse af 30% kvindelige 
ledere. Det tilstræbes, at andelen af kvindelige ledere senest i 2022 skal afspejle den 
generelle medarbejdersammensætning i koncernen. I år udgør kvinder 41% af koncer-
nens medarbejderstyrke. 

Skattepolitik i et forretningsdrevet perspektiv
Det er vigtigt for ege-koncernen at have en gennemsigtig skattepolitik. For at kunne 
efterleve langsigtede mål om vækst i omsætning og resultat før renter (EBIT) har vi 
en strategisk målsætning om selektiv styrkelse af markedsdækningen med fokus på 
værdiskabende delsegmenter. Vi ser først og fremmest på forretningsmulighederne i 
det enkelte marked og lægger mindre vægt på skattebetalingens størrelse. Vi følger de 
nationale regler for transfer pricing, som indebærer, at skattebetalingen foretages der, 
hvor indtjeningen er genereret.3 Skatteunddragelse er ikke tilladt.

Forretningsstrategien Sustainable Carpet Design har tegnet retningen 
gennem flere år, men indtil nu har mange af vores CSR-initiativer været 
koncentreret omkring fabrikkerne i Herning og Gram. Med den nye 
organisationsstruktur bliver det ændret. Vi er allerede godt i gang med 
at inkludere hele koncernen i CSR-arbejdet, så vi kan bevare en førende 
position på dette vigtige område. 

Uddrag af egetæppers CSR-politik
Det grundlæggende udgangs-
punkt for vores CSR-politik 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 CSR-arbejdet 
gøres tilgængeligt for offentlighe-
den og alle, der arbejder for eller 
på vegne af egetæpper. 
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#SUSTAINABLESTORIES:  
VI HAR VALGT VERDENSMÅL. HAR I? 

Kloden er presset. I løbet af få årtier begynder vi at løbe tør for 
bestemte råstoffer, samtidig med at befolkningstilvæksten sti-
ger, og klimaproblemer skaber ravage jorden rundt. Det er nu, vi 
skal handle, hvis vi vil stoppe den negative spiral. I 2015 udarbej-
dede FN en køreplan for, hvordan det skal lykkes. Det blev til 17 
verdensmål. Alle verdens lande har skrevet under på, at de frem 
mod 2030 vil arbejde for at sikre planetens fremtid gennem de 
17 verdensmål. Det kræver en seriøs indsats fra alle lande, virk-
somheder og mennesker. 

Vi har tidligere redegjort for, hvordan ege-koncernens arbejde 
bidrager til mange af målene. Sådan tænker vi ikke længere. Vo-
res fokus er skiftet til at koble de mest relevante af verdensmåle-
ne med vores kerneydelse. Det er her vi kan gøre en reel indsats 
og skabe en reel forskel. Vi har valgt disse mål: 

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug
Vi arbejder dedikeret med begrebet cir-
kulær økonomi gennem vores Cradle to 
Cradle-strategi på fabrikkerne i Herning og 
Gram. Selve idéen er at skabe ansvarligt for-
brug, mindre affald, færre kemikalier, mere 

genanvendelse osv. Størstedelen af de produkter, vi sælger, er 
Cradle to Cradle-certificerede, og da alle koncernens indkøb 
styres centralt fra ege Group, er Cradle to Cradle indtænkt i hele 
koncernens indkøbsstrategi. Dermed er bæredygtighed og an-
svarligt forbrug en del af vores kerneydelse. Med en målsætning 
om at få alle produkter Cradle to Cradle-certificeret inden 2022 
kan vi gøre en endnu større forskel fremadrettet. 

Verdensmål nr. 14: Livet i havet
En af verdens helt store udfordringer er 
plast affald. Plastik nedbrydes meget lang-
somt og udgør en stor trussel mod miljøet. 
Ikke mindst livet i havet. Noget af det plast-
affald, der udgør en fare for livet i havet er 

brugte fiskenet. Disse dumpes ofte efter brug eller kasseres uden 
at blive genanvendt. Vores garnleverandør Aquafil indsamler og 
opkøber brugte fiskenet, neddeler og regenererer dem som Eco-
nyl-garn. Econyl er fine, hvide 100% regenererede nylongarner, 
der er perfekte til tæppebranchen. 21% af produkterne fra fabrik-
kerne i Herning og Gram er skabt med Econyl-garn.

Et andet problem for miljøet er plastikflasker. Disse flyder overalt 
i naturen, og mange af dem havner i havet. De plastikflasker kan 
vi bruge i vores produkter. Vi har udviklet Ecotrust; en patente-
ret filtbagside til tæppefliser skabt af plastikflasker. Ecotrust er 
ikke alene et miljøvenligt alternativ som bagsidemateriale. Det er 
samtidig meget formstabilt og med gode akustiske egenskaber. 
Alle tæppefliser fra Herning og Gram leveres med Ecotrust-bag-
siden, der består af 100% regenererede plastikflasker. Tæppe-
fliser fra Bentzon Carpets og Carpet Concept leveres ligeledes 
med bagsider af regenereret plastik. Vi forventer at sælge langt 
flere tæppefliser i fremtiden, hvorfor vores bidrag til dette ver-
densmål vil være stigende. Samtidig vil vi afsøge andre mulighe-
der for at anvende regenereret plast i produkterne. 

Verdensmål nr. 7: Grøn energi
Grøn energi er ikke en del af vores kerne-
ydelse. Til gengæld arbejder vi med det 
på så højt et plan, at det gør en reel forskel. 
Fabrikkerne i Herning og Gram dækker hele 
deres energiforbrug med indkøb af fornybar 

energi fra havvindmølleparken Horns Rev II. I fremtiden vil vi af-
søge mulighederne for også at arbejde med fornybar energi på 
de andre fabrikker i koncernen. 

I de kommende år vil vi fastholde fokus på verdensmålene i kon-
cernen og dermed gøre vores til, at FN's køreplan for at redde 
verden opfyldes. Vi håber, at flere virksomheder vil følge trop 
ved at tage aktivt stilling til, hvor de kan gøre en forskel, og der-
efter arbejde målrettet på at gøre det. 
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Menneskerettighederne fylder mere og mere i vores arbejde med samfundsansvar. 
Ikke fordi vi oplever de store problemer med menneskerettighederne i ege-koncernen, 
men fordi omverdenens stigende krav har åbnet vores øjne for de problematikker, der 
eksisterer. Vi er blevet klar over, hvor vi kan spille en rolle, og vi har derfor iværksat en 
række initiativer for at gøre en positiv forskel. 

Menneskerettigheder på koncernplan 
UN Guiding Principles er FN's retningslinjer for virksomheders arbejde med menne-
skerettigheder i hele værdikæden. Det kræver en omfattende indsats at leve op til ret-
ningslinjerne. Der skal fokus på respekt for menneskerettighederne og minimering af 
negative påvirkninger gennem due diligence processer. 

Det er vores mål at implementere UN Guiding Principles inden 2020. Sidste år indledte 
vi arbejdet med en risikoanalyse af menneskerettighederne på fabrikkerne i Herning og 
Gram. I år har vi gennemført risikoanalyser på alle fabrikker i koncernen. I samarbejde 
med de individuelle ledelser har vi gennemgået praksis på den enkelte fabrik i forhold 
til artiklerne i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder fra 1948. Analysen viste, 
at vi i langt de fleste tilfælde har gode procedurer på plads, som sikrer, at vi undgår 
krænkelser af menneskerettighederne. Der er dog identificeret problemstillinger, som 
vi vil følge op på fremadrettet. 

Som et led i arbejdet med UN Guiding Principles har vi i år investeret i et værktøj, der 
skal hjælpe os med at indhente mere information om de enkelte leverandører, end vi får 
i dag gennem vores Code of Conduct. Ved hjælp af selvevalueringer og krav om do-
kumentation bliver det muligt at lave individuelle risikovurderinger af leverandørerne, 
samtidig med at vi kan italesætte kravet om due diligence i næste led af deres værdi-
kæde. Vi havde forventet at tage hul på arbejdet i indeværende regnskabsår, men pga. 
omorganiseringen har vi måttet skubbe processen til 2018/2019. Vi glæder os til at 
tage hul på det nu, og forventer at sende de første selvevalueringer ud inden udgangen 
af 2018. 

Koncern Code of Conduct
Hidtil har arbejdet med leverandørstyring taget udgangspunkt i egetæppers Code of 
Conduct. I det kommende år vil vi udarbejde en ny Code of Conduct, der dækker hele 
koncernen. Vi er i øjeblikket ved at danne os overblik over, hvor mange ekstra leveran-
dører den vil skulle sendes ud til. Det er formentlig begrænset, eftersom der meget ofte 
er tale om de samme leverandører til alle spillere i tæppebranchen. Den nuværende 
Code of Conduct er sendt ud til 98 leverandører. 11 af disse har afvist at underskrive 
den, men har på anden måde dokumenteret, at de lever op til vores krav. En afvisning 
skyldes ofte, at de har deres egen Code of Conduct, som de henholder sig til. Alle 98 
leverandører er godkendt i forhold til vores krav. 

MENNESKERETTIGHEDER

Uddrag af egetæppers CSR-politik 
1.1 Menneskerettigheder
Vi vil sikre ikke-diskrimination 
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
•  I 2018/2019 skal der udarbejdes en ny Code of Conduct, der dækker hele 

koncernen
•  I 2018/2019 skal arbejdet med leverandørstyring udvides til at omfatte hele 

koncernen
•  I 2018/2019 skal leverandører, vi køber for mere end 1 mio. kr. hos, inkluderes 

i leverandørstyringen
•  Implementere UN Guiding Principles inden 2020. I løbet af 2018 påbegyndes 

arbejdet med at påvirke strategiske leverandører i første led til at gennemføre 
en intern risikoanalyse og due diligence proces. Derefter er målet, at leveran-
dørerne selv bærer processen videre til deres underleverandører. 

Udvidet leverandørfokus
I arbejdet med leverandørstyring har vi hidtil fokuseret på produktleverandører og 
transportører. I år har vi vedtaget at udvide arbejdet til også at omfatte leverandører af 
andre ydelser, hvis vi køber for mere end 1 million kr. hos dem årligt. I det kommende 
år vil vi identificere de relevante leverandører og udsende den nye Code of Conduct 
til dem også. 

Speigel, Tyskland – Carpet Concept reference 
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På fabrikkerne Herning, Gram og Litspin, samt i de tilhørende datterselskaber, er e-
learningsprogrammet for længst implementeret. I 2017/2018 har vi haft fokus på at 
implementere det på de øvrige fabrikker. 83 medarbejdere fra hhv. Bentzon Carpets, 
Hammer Tæpper og Carpet Concept har derfor gennemført programmet i år. Samlet 
set har 301 medarbejdere fra koncernen gennemført programmet.

Whistlebloweren lever et stille liv
Siden 2012 har vi haft en whistleblowerordning, der giver mulighed for anonymt at 
indberette oplevelser og mistanke om problematiske forhold i koncernen. Der har i alle 
disse år kun været en enkelt indberetning i systemet, som også i år har levet et stille liv. 
Vi glæder os over, at der ikke lader til at være behov for ordningen, samtidig med at vi 
fortsat udbreder kendskab til den internt i koncernen. Alle medarbejdere i koncernen 
har modtaget informationsmateriale om whistleblowerordningen, som vi løbende op-
fordrer dem til at bruge, hvis de oplever ureglementerede situationer. Der er adgang til 
whistlebloweren på egetæppers hjemmeside www.ege.dk. 

WALK THE TALK
•  Indgå tættere samarbejde med strategisk vigtige leverandører med henblik 

på at styrke en bæredygtig udvikling.

Tættere samarbejde med strategiske leverandører 
Sidste år besluttede vi at arbejde på at styrke samarbejdet med strategisk vigtige le-
verandører. Der er mange fordele i en styrkelse. Det skaber mere indflydelse, hurtigere 
udvikling og flere informationer, som kan bruges til at dokumentere processen. Der kan 
også være økonomiske gevinster ved det. Vi har i 2017/2018 styrket samarbejdet med 
to strategiske leverandører. 

Aquafil leverer Econyl-garner til os, som består af regenererede fiskenet og andet in-
dustrielt affald. Dette garn anvendes i en stor del af vores produkter. Som et forsøg er 
vi begyndt at sende produktionsafskær fra Herning til Aquafil for at undersøge, om det 
også er muligt at genanvende dette i deres garner. Det er et spændende projekt, som 
vi glæder os til at se resultatet af.

Ørsted (tidligere DONG Energy) er en anden leverandør, vi har styrket båndet til. Gen-
nem mange år har Ørsted via et Klimapartnerskab hjulpet os med at identificere mulige 
energi- og miljøoptimeringer på fabrikkerne i Herning og Gram, som vi efterfølgende 
har investeret i. Vi har nu nået et punkt, hvor det er vanskeligt at finde flere projekter, 
det på kort sigt kan betale sig at investere i. Derfor har vi udvidet samarbejdet. Vi vil 
fremadrettet forsøge at samle en række investeringsprojekter omkring spildstrømme, 
der ikke kan betale sig på kort sigt, men som samlet set kan give overskud på lang sigt. 
Investeringerne foretages sammen med Ørsted i en ny form for partnerskab med over-
skriften ”Energy as a Service”. 

Som noget nyt er vi også i gang med at teste uld fra en ny leverandør, der har samme 
bæredygtige indgangsvinkel til deres forretning, som vi har. En del af deres forretnings-
koncept er at formidle vigtigheden af bæredygtige processer. Det har interessante 
perspektiver, fordi vi gerne vil samarbejde med partnere, der kan hjælpe os med at 
formidle netop den historie. 

Antikorruption på dagsordenen i koncernen
Antikorruption har i årevis stået højt på dagsordenen. Vi har en nul-tolerance politik, og 
accepterer ingen former for bestikkelse, korruption eller smørelse. Alle medarbejdere 
er informeret om retningslinjerne på området, og alle nøglepersoner og medarbejdere 
med ekstern kontakt skal gennemgå et e-learningsprogram, der træner deres evne til 
at skelne mellem rigtigt og forkert i de mange gråzoner omkring korruption og bestik-
kelse. 

GOD FORRETNINGSSKIK

I ege-koncernen har vi et stort ønske om altid at agere ansvarligt. Vi 
stiller strenge krav til os selv, og forventer at vores samarbejdspartnere 
lever op til samme krav. Vi lægger vægt på at kunne dokumentere vores 
handlinger, og arbejder hele tiden på at blive bedre, skarpere og mere 
bæredygtige. Den tilgang forsøger vi også at udbrede i værdikæden. 

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-
blower-ordning.

Vi vil fremme samfundsansvar i 
vores værdikæde. 

Væv – Bentzon Carpets 
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ARBEJDSFORHOLD

Gode arbejdsforhold er en forudsætning for, at medarbejderne trives og yder en kvalifi-
ceret indsats. På fabrikkerne i Herning og Gram har vi arbejdet med arbejdsmiljøledelse 
siden 2006, hvor vi blev certificeret i DS/OHSAS 18001. Her er mange gode initiativer 
for at sikre et godt arbejdsmiljø. De andre fabrikker har ikke haft samme fokus på ar-
bejdsmiljøet. Derfor er der plads til forbedringer flere steder i koncernen. 

Fysisk arbejdsmiljø skal forbedres
Den mangeårige indsats på fabrikkerne i Herning og Gram betyder, at der ikke læn-
gere er væsentlige problemer med det fysiske arbejdsmiljø. Til gengæld er der plads 
til forbedringer andre steder i koncernen. På Litspin har vi store udfordringer med tem-
peraturudsving i produktionen afhængig af vejrliget. Om sommeren kan temperaturen 
i produktionen stige til 30 grader, hvilket kan påvirke medarbejdernes velbefindende. 
På grund af bygningens indretning er det kompliceret at skabe bedre ventilation og 
temperaturstyring, men vi har i 2018 iværksat nye tiltag og forventer at løse problemet 
i det kommende år. 

På de andre fabrikker er det en udfordring, at medarbejderne helst vil passe den sam-
me arbejdsstation hver dag, hvilket kan føre til uhensigtsmæssige belastninger. Intern 
jobrotation og skift af opgaver er i flere omgange forsøgt på både Hammer Tæpper 
og Bentzon Carpets, men uden den store succes. Det er også noget, vi skal arbejde 
med i fremtiden. Heldigvis kan vi glæde os over, at der generelt er meget få tilfælde af 
nedslidning og arbejdsrelaterede lidelser i koncernen. 

Sikkerhedskultur under udvikling
Siden 2015 har fabrikkerne i Herning og Gram arbejdet på at skabe en ny sikkerheds-
kultur, hvor målet er nul uheld med fravær senest i 2020. Der er uddannet sikkerheds-
ambassadører i alle afdelinger i produktionen, indkøbt sikkerhedsudstyr og uddannet 
førstehjælpere. Det er et meget positivt projekt, som de øvrige fabrikker kan finde inspi-
ration i. I forbindelse med risikoanalysen er alle fabrikker i koncernen blevet opfordret 
til at drage nytte af hinanden i forhold til udbredelse af en bedre sikkerhedskultur. For 
eksempel afholdes der jævnligt kurser i brandbekæmpelse for udvalgte medarbejdere 
i Herning og Gram, og disse kurser er de øvrige fabrikker blevet opfordret til at deltage i. 

Trivsel skal i fokus i resten af koncernen
Mens trivsel de sidste par år har stået højt på dagsordenen i Herning og Gram, er det ar-
bejde endnu ikke begyndt på de øvrige fabrikker. Der er ligeledes store forskelle fabrik-
kerne imellem i forhold til, om der tilbydes medarbejderudviklingssamtaler, er tradition 
for brug af tillidsmænd og fokus på det psykiske arbejdsmiljø. På de danske fabrikker er 
der generelt mange medarbejdere med meget lang anciennitet i virksomheden. Vi har 
hvert år 20, 30, 40 og 50 års jubilarer. Det tager vi som et udtryk for, at trivsel ikke udgør 
et stort problem. Alligevel vil vi gerne sætte mere fokus på det fremadrettet bl.a. ved at 
drøfte mulighederne og behovet på de enkelte fabrikker. 

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
•  Frem mod 2022 skal alle fabrikker i koncernen igangsætte initiativer for et 

bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø
•  Frem mod 2022 skal alle fabrikker i koncernen arbejde på at nedbringe antal-

let af uheld og skader gennem bedre sikkerhed

#SUSTAINABLESTORIES:  
100% FORNYBAR ENERGI TO ÅR FØR TID!

Da den globale opvarmning for alvor kom på dagsordenen i 
2011, indgik vi et Klimapartnerskab med Ørsted (tidligere DONG 
Energy). I partnerskabet forpligtede vi os til hvert eneste år at 
investere i energioptimeringer og miljøforbedringer, der på sigt 
ville nedbringe vores CO2-udledning med 50% i forhold til 2007. 
En vigtig del af denne plan var indkøb af fornybar energi. Vi var 
ambitiøse. Derfor besluttede vi, at målet var indkøb af fornybar 
energi svarende til 100% af elforbruget på fabrikkerne i Herning 
og Gram inden 2020. 

Vi har siden da hvert år indkøbt en stadig større del fornybar 
energi fra havvindmølleparken Horns Rev II. I 2017/2018 er der 
indkøbt 9.017 MWh, hvilket svarer til 100% af elforbruget i Her-
ning og Gram. Dermed er vi i mål med planen 2 år før tid. Det er 
en vigtig milepæl for os.

Vi har fejret milepælen ved at forpligte os til at fortsætte med at 
indkøbe fornybar energi svarende til 100% af elforbruget i Her-
ning og Gram de næste 5 år. Næste skridt bliver at undersøge 
mulighederne for at arbejde med fornybar energi på de øvrige 
fabrikker i koncernen. Hammer Tæpper har allerede besluttet at 
starte med investeringer i fornybar energi senest i 2019.

Vi har også rettet blikket mod bionaturgas som erstatning for al-
mindelig naturgas i Herning og Gram. Markedet for bionaturgas 
er fortsat under udvikling, og der er endnu ikke så mange pro-
duktionsanlæg på det danske marked. For at hjælpe udviklingen 
på vej, har vi forpligtet os til, at 25% af vores naturgasforbrug 
fra 2019 skal være bionaturgas. Investeringen betyder, at 50% af 
det naturgasforbrug, vi har på vores Cradle to Cradle-certifice-
rede produkter, bliver bionaturgas i 2019. 
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Reducering af CO2 udledning siden 2007
Siden 2013 har vi arbejdet på at nedbringe vores CO2-udledning. Målet er at reducere 
udledningen med 50% inden 2020 i forhold til vores udledning i 2007. Hvert år har 
vi gennemført energispareprojekter på fabrikkerne i Herning og Gram og investeret i 
fornybar energi. Hele koncernens udledninger opgøres årligt i et Klimaregnskab, hvor 
udledningerne opdeles i 3 forskellige scopes.4 Målet om at reducere CO2-udledningen 
med 50% omfatter Scope 1 og 2. Den samlede reduktion i disse to scopes ligger i år 
på 48% ligesom sidste år. Dermed er vi fortsat 2% fra at nå målet. Fra 2019 begynder 
investeringen i bionaturgas, hvilket vil hjælpe os med at nå målet. 

Vi vender endvidere nu blikket mod Scope 3. Her har vi gennem årene set en stigende 
udledning af CO2 i forbindelse med godstransport af tæpperne. Vi har derfor besluttet 
at kortlægge mulighederne for at reducere CO2-udledningen i Scope 3. Målet er at fin-
de ud af, hvordan vi i fremtiden kan iværksætte tiltag for at nedbringe CO2-udledningen 
i dette scope også. 

WALK THE TALK
•  Inden 2020 skal CO2-udledningen reduceres med 50% ift. udledningen i 

2007*

•  Senest i 2020 have kortlagt muligheder for at reducere CO2-udledning fra 

godstransport

•  Frem mod 2022 skal alle fabrikker i koncernen arbejde på at skabe øget gen-

brug og genanvendelse

•  Frem mod 2022 skal alle fabrikker i koncernen afsøge mulighederne indenfor 

fornybar energi med henblik på investering i relevante projekter

•  Frem mod 2022 skal alle fabrikker i koncernen arbejde på at minimere spild af 

overskudsmaterialer

•  Frem mod 2022 skal alle fabrikker i koncernen arbejde på at udfase kemikalier 

og farligt materiale, hvor det er muligt

*  Der refereres til CO2-udledningen i forbindelse med naturgas, olie, flaskegas, persontransport i ejede biler, 
elektricitet og fjernvarme.

Miljøcertificering til Hammer Tæpper
Det var med stor glæde, Hammer Tæpper i 2017 blev miljøcertificeret som den 4. ud af 
koncernens 6 fabrikker. Det kræver en stor indsats at blive miljøcertificeret. Virksomhe-
den skal udvikle politikker og procedurer, der sikrer, at miljømæssige forhold håndteres 
bedst muligt, og der skal laves mål om forbedringer og udvikling af indsatsen. Samtidig 
sættes hele virksomheden under lup i alt fra kemikalie- og spildevandshåndtering til 
forbrug af energi og nødberedskab i tilfælde af udslip. 

Det er et stort fremskridt, hver gang en ny fabrik bliver miljøcertificeret. Med den nye 
certificering er 4 ud af 6 fabrikker nu klædt godt på til at håndtere de miljømæssige 
udfordringer, der følger med at være en produktionsvirksomhed. ISO 14001 hjælper 
koncernen til at være på forkant med udviklingen, og det er vigtigt, for vi lever i en ver-
den, hvor miljøet er under hårdt pres. 

De øvrige fabrikker, der er ISO 14001-certificeret, er Herning, Gram og Litspin. 

Miljø på dagsordenen i hele koncernen
Der er ingen tvivl om, at det er ege-koncernens fabrikker i Herning og Gram, der har 
den største miljømæssige belastning. På disse fabrikker er der flere processer end på 
de øvrige fabrikker, hvilket giver større forbrug af vand, varme og energi. Det er også 
fabrikkerne i Herning og Gram, der producerer langt flest m2 tæpper årligt. Derfor er 
det godt, at det er her, miljøindsatsen er størst. 

Det betyder imidlertid ikke, at miljø er mindre vigtigt på vores øvrige fabrikker. Litspin 
og Hammer Tæpper er allerede godt i gang med miljøforbedringer via deres ISO 
14001-certificering, og det er i år besluttet, at også Bentzon Carpets og Carpet Con-
cept fremover skal arbejde systematisk på miljøforbedringer. Der er allerede planlagt 
miljøscreeninger, som forhåbentligt vil føre til konkrete miljøprojekter og mål. Dermed 
kommer miljøet på dagsordenen i hele koncernen. 

Investering i bionaturgas
Fornybar energi står meget højt på vores dagsorden. Vi investerer allerede 100% i vind-
energi på fabrikkerne i Herning og Gram, men der findes også andre muligheder in-
denfor fornybar energi. I Danmark vil vi fremadrettet investere i bionaturgas. Pt. er der 
ikke ret meget bionaturgas på det danske marked, men ved at investere i dette område 
bliver det muligt at producere mere af det i fremtiden. Vi har i første omgang kontrakt-
ligt forpligtet os til, at 25% af vores naturgasforbrug i 2019 skal være bionaturgas. Det 
skaber en positiv udvikling indenfor fornybar energi, samtidig med at det understøt-
ter vores Cradle to Cradle-strategi. Bionaturgassen erstatter nemlig 50% af naturgas-
forbruget i vores Cradle to Cradle-certificerede produkter.

MILJØFORHOLD OG KLIMA

Miljøforhold og klima har vi traditionelt set altid haft stort fokus på 
i ege-koncernen. På fabrikkerne i Herning og Gram har vi arbejdet 
med miljøledelse siden 1996, hvor vi både blev miljøcertificeret og 
EMAS-registreret. Vi har derfor mange initiativer for at reducere 
miljøpåvirkninger på disse fabrikker, og de fleste af vores gode historier 
stammer herfra. Men det stopper ikke her.

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 
udledning af CO2 og dermed 
mindske vores klimabelastninger. 
Vi vil støtte udviklingen af ved-
varende energi ved indløsning 
af GO-certifikater gennem vort 
klimapartnerskab med DONG 
Energy*. 

*Dong Energy har skiftet navn til Ørsted.

4  Scope 1 omfatter naturgas, olie, flaskegas og persontransport i ejede køretøjer. Scope 2 omfatter elekticitet og 
fjernevarme, og Scope 3 omfatter godstransport, rejser og persontransport i leasede køretøjer.

Radisson Blu Royal, Belgien – Hammer Tæpper reference 
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Step 1: ege Vintage
I 2014 realiserede vi første del af take-back programmet med 
lanceringen af ege Vintage, hvor vi tilbyder at tage brugte tæp-
pefliser tilbage og sælger dem igen online. Hele setup'et funge-
rer, og vi oplever stigende interesse for konceptet fra kunderne. 
Ikke desto mindre er det meget begrænset, hvor mange fliser 
vi får tilbage. Den primære forklaring er, at tæppefliser fortsat 
er så nyt et produkt, at de ikke er klar til at blive udskiftet. Det vil 
ændre sig i løbet af 3-4 år. Men samtidig er det en udfordring 
rent praktisk at tage fliserne tilbage. Det er mere besværligt for 
gulvmontørerne at indsamle og pakke fliserne ordentligt end at 
smide dem i en container. Samtidig er det væsentligt dyrere at 
transportere fliserne tilbage til fabrikken i Herning end at kassere 
dem. 

Step 2: Recover by ege
Anden del af programmet er en væsentlig større udfordring. 
Nemlig at blive i stand til at genanvende de brugte tæpper i nye 
produkter. Vi har brugt mange timer og haft en række samar-
bejdspartnere i spil for at finde en løsning. Men det er ikke så 
simpelt at splitte et tæppe ad, som man skulle tro. Komponen-
terne er limet godt sammen, og det er endnu ikke lykkes os at få 
et brugbart produkt ud af anstrengelserne. Vi arbejder fortsat 
på projektet, og mulighederne er ikke udtømte, men det tager 
længere tid, end vi havde forestillet os.

Hele branchen kæmper samme kamp
Når vi kigger os omkring, kan vi se, at vi langt fra er alene om 
denne kamp. Mange andre tæppeproducenter drømmer om 
at kunne tage deres tæpper tilbage. Flere har endda lanceret 

programmer, der ligner vores, men heller ikke de har den store 
succes. Vi mener, det er på tide at indse, at en fælles indsats 
er nødvendig. Der er mange gode kræfter, idéer og visioner på 
dette område, men problemstillingerne er så komplekse, at den 
enkelte virksomhed har svært ved at løfte dem alene. 

•  Hvordan skabes der økonomisk incitament til at indsamle og 
returnere tæpperne til producenten?

•  Hvordan hindrer vi en øget CO2-udledning, når tæpperne 
skal transporteres retur fra fjerne destinationer?

•  Hvordan financierer vi udvikling af maskineri, der kan adskil-
le og sortere tæppekomponenterne til genvinding?

•  Hvilke produkter med brugte tæppekomponenter i vil der 
være et large-scale marked for?

•  Hvordan håndteres mærkningsordninger af produkter, der 
indeholder brugte tæppekomponenter?

Lad os sammen løse problemet
Vi har længe forsøgt at finde løsninger på ovenstående pro-
blemstillinger. Af samme årsag er vi medlem af Carpet Recyc-
ling UK i England og CARE i USA. Begge organisationer arbejder 
på at finde en samlet løsning på problemet tæppeaffald. Vi vil 
gerne opfordre andre aktører i tæppebranchen til at følge trop, 
ligesom politiske initiativer kan være nødvendige. Lad os sam-
men prøve at finde en løsning, der kan komme alle til gode. Det 
kræver samarbejdsvilje og mod til at dele erfaringer med hinan-
den. Vi tror stadig på, at take-back programmer bliver en del af 
fremtiden, og vi fortsætter arbejdet for at nå vores mål, men vi 
kan ikke gøre det alene. Det er et brancheproblem, som alle bør 
støtte op om og arbejde på at løse. 

ReForm Artworks Ecotrust – egetæpper 

#SUSTAINABLESTORIES:  
TAKE-BACK – DEN UMULIGE DRØM?
I 2013 indledte vi et storstilet projekt, der skulle sikre, at vi senest i 
2020 kan tage alle vores egne tæpper tilbage og genanvende dem. 
Enten gennem direkte genbrug, hvor vi indsamler, renser og gensælger 
dem, eller via genvinding, hvor tæpperne skilles ad og genanvendes i 
nye produkter. Det ultimative mål er at blive i stand til at genanvende 
tæpperne direkte ind i vores egen produktion igen, fx som fyldstof i 
bagsiden. 
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2022-strategien for Cradle to Cradle sigter højt. Planen er at leve 100% op til målene i 
alle fem Cradle to Cradle-kategorier. Nogle af målene har vi allerede nået, fx målet om 
100% fornybar energi, mens andre mål kræver en dedikeret og omfattende indsats for 
at forbedre vores præstation. En roadmap og konkrete handlingsplaner sætter kursen 
med årlige milepæle. I 2017/2018 kan vi bl.a. sætte kryds ud for milepæle omkring:

•  Materialegenanvendelse: Igangsat projekt om genanvendelse af produktions-
afskær 

•  Social ansvarlighed: Gennemført risikoanalyser på alle fabrikker i koncernen og ind-
købt leverandørstyringsværktøj, der skal skærpe indsatsen overfor leverandørerne

•  Emballage: Sat fokus på krav om genbrugsmaterialer i emballagen, bl.a. krav om 
80% genbrugspap i papemballage.

#sustainablestories
Det er vigtigt at dele de gode historier med hinanden. Det skaber inspiration og giver 
mulighed for at diskutere muligheder og problemstillinger. Derfor gør vi meget ud af at 
fortælle om vores arbejde med social ansvarlighed. I 2017/2018 har vi holdt oplæg for 
en lang række virksomhedsledere, embedsmænd, politikere og andre fagpersoner på 
konferencer, ved events og på fyraftensmøder. På godt og ondt deler vi vores succeser 
og de udfordringer, vi møder. For der er bestemt også udfordringer forbundet med at 
sætte ambitiøse mål indenfor bæredygtighed. 

Det er vores overbevisning, at vi ved at dele vores erfaringer med omverdenen, skaber 
en positiv udvikling. Oplyste mennesker kan træffe mere kvalificerede valg. Bæredyg-
tighed indgår ofte i det kvalificerede valg. 

Samtidig giver dialogen mulighed for at sætte spot på de problemstillinger, der ofte 
viser sig at være i arbejdet med social ansvarlighed. Der kan være nok så gode intentio-
ner bag en målsætning, og der kan ligge et stort arbejde i at forsøge at nå den, men det 
lykkes ikke altid. Eller det tager meget længere tid end forventet. Det vil vi også gerne 
tale om. For hvis virksomheder, der har den rigtige intention, mislykkes med et projekt, 
risikerer de at blive skammet ud i medierne. Det kan få nogle virksomheder til at miste 
modet, og dermed sætter det udviklingen tilbage. 

Med lanceringen af hashtagget #sustainablestories opfordrer vi derfor virksomhederne 
til at dele deres historier. Vi går selv forrest i dette års CSR-rapport, hvor vi bl.a. sætter 
fokus på et af vores egne mål, som vi har store udfordringer med at nå.

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 er at leve 100% op til alle kravene i Cradle to Cradle-
kategorierne senest i 2022.

FORBRUGERFORHOLD

Forbrugerne har en stigende bevidsthed om begrebet bæredygtighed, 
og vi møder derfor flere og flere krav om bæredygtige produkter og 
produktionsprocesser. Især erhvervskunderne, der køber ind til store 
projekter, stiller krav om mærkningsordninger, social ansvarlighed og 
certificeringer. Vi oplever, at arbejdet med bæredygtighed fungerer 
som døråbner til mange forhandlingslokaler. Derfor arbejder vi med 
det på højt strategiske plan. 

Cradle to Cradle-strategi
I samarbejde med Vugge til Vugge Danmark udviklede vi sidste år en Cradle to Cradle-
strategi for koncernen, der skal sikre, at alle produkter senest i 2022 er Cradle to Cradle-
certificeret. 

Cradle to Cradle er en af de vanskeligste produktcertificeringer, der findes. 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: CO2-neutralitet 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. 

Vi har på nuværende tidspunkt 42 Cradle to Cradle-certificerede produkter, hvilket gør 
os til den tæppeproducent i verden, der har fleste Cradle to Cradle-certificeringer. Vi 
afventer netop nu godkendelse på yderligere 6 produkter. Alle produkterne kommer 
fra fabrikkerne i Herning og Gram. De øvrige fabrikker udviser stor interesse for at blive 
inkluderet i arbejdet.

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 Cradle to 
Cradle-produkter, som i stedet for 
affald kan blive til næringsstoffer 
eller kan genbruges.
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#SUSTAINABLESTORIES: 
CIRKULÆR ØKONOMI I STORT OG SMÅT I 2017/2018

LOKAL SAMFUNDSUDVIKLING OG -INVOLVERING

En samfundsansvarlig virksomhed støtter sit lokalsamfund. Derfor har vi 
altid lagt vægt på at handle lokalt, skabe gode relationer og bidrage aktivt 
til lokalsamfundet. Det er med til at tiltrække arbejdskraft og sikrer en god 
udvikling på lokalt plan. Der er fortsat plads til udvikling på dette område 

på flere af vores fabrikker, men vi har en del gode initiativer i gang. 

Industrioperatøruddannelse starter nye hold
I 2014 indgik fabrikkerne i Herning og Gram et samarbejde med 5 andre tæppepro-
ducenter omkring en ny industrioperatøruddannelse med fokus på tæppebranchen. 
Gennem et toårigt forløb får de kommende industrioperatører en grundlæggende for-
ståelse for, hvordan hele tæppeproduktionen kører. Det sikrer højt kvalificeret arbejds-
kraft til branchen og giver industrioperatørerne mulighed for at opnå en vigtig position 
i virksomhedens produktion efterfølgende. 

Det har været vanskeligt at skaffe elever til uddannelsen, så vi glæder os over, at der i 
2018 starter helt nye hold op. Det underbygger også vores mål om, at der skal ansættes 
70% flere lærlinge og elever på fabrikkerne i Herning og Gram inden 2020. Vi har pt. 12 
elever og lærlinge på de to fabrikker, hvilket er én mindre, end da vi satte målet i 2015. 
En af årsagerne til dette er, at det er vanskeligt at rekruttere eleverne, men vi forsøger 
løbende at skabe fokus på mulighederne i uddannelsessystemet. Vi søger i øjeblikket 
10 elever, hvoraf to af elevpladserne er nyoprettede. 

Velgørende initiativer i koncernen
Selvom vi ikke betragter det som vores formål at donere til velgørenhed, er der mange 
uafhængige og gode initiativer rundt om i koncernen. For eksempel inviterede ege-
tæpper i samarbejde med KidsAid i 2017 over 200 syge børn til intimkoncert med store 
danske sangnavne på fabrikken i Herning. Børnene fik lov at møde deres idoler, tage en 
selfie med dem og høre musikken live. 

I England afholder vi dykkerevents, hvor vi inviterer kunder og samarbejdspartnere 
med dykkercertifikat ud at dykke bl.a. for at formidle historien om, at en lang række af 
vores produkter indeholder regenereret plastik fra brugte fiskenet og plastikflasker. På 
disse events indsamler vi affald i havet. 

I Sverige har vi gennem 3 måneder i 2017 doneret 2 SEK pr. m2 solgt tæppe fra udvalg-
te kollektioner til den frivillige organisation Superheroes i Gøteborg. Superheroes' for-
mål er at skabe glæde hos børn, der er indlagt med cancer. I weekenderne klæder de 
frivillige sig ud som superhelte og er sammen med børnene. Kampagnen rejste 15.000 
SEK, hvilket er nok til at sikre to nye superhelte i organisationen dette år. 

I USA støtter vi DIFFA (Design Industries Foundation Fighting Aids) ved at donere 1% af 
omsætningen på det amerikanske marked til foreningen. I Danmark støtter vi en anden 
frivillig forening, Hjælp Østeuropa, ved at donere tæpperester til dem, som deles ud til 
institutioner og fattige familier i Ukraine og Rumænien. I 2017/2018 har vi sendt 2.379 
m2 tæpper til Hjælp Østeuropa. 

Desuden støtter vi en række almennyttige formål gennem Egefonden, der blev opret-
tet af Mads Eg Damgaard. I 2017/2018 har Egefonden bl.a. støttet Den Jyske Sangskole, 
Handilejr på Røddinglund Centeret og Abildå Brunkulsleje. 

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. 

81% genbrugspap
Vi har brugt 226.700 
kg pap i år, bl.a. som 
emballage til tæppe-

fliser. De 183.000 kg er 
 genbrugspap. 

493 tons 
bagside skabt af 

brugte plastikflasker
Ecotrust er egetæppers 

egen patenterede filtbagside 
til tæppefliser. Den består 

100% af regenererede plas-
tiskflasker. Alle tæppe-

fliser leveres med 
Ecotrust bagsiden.

2 mio. liter  
restfarve 

 genanvendt
Det svarer til 1.600 kg 
rent farvestof. Sam-

tidig har vi gen-
anvendt 7.000 kg 

 kemikalier. 

21.691 m3 
genanvendt 

vand
I Herning og Gram renser 
og genanvender vi vandet 
fra udvalgte processer i 
produktionen. I år er der 
genanvendt 12.414 m3 

vand i Herning og 
9.277 m3 i Gram.

100% gen-
brugsplast i 

tæpperør
Vores tæpperør består af 

100% genbrugsplast. Vi har 
i år købt 372.186 kg tæppe rør 

i Herning og Gram, samt 
78.669 kg på Hammer 
Tæpper. Det svarer til 

451 km tæpperør 
i alt. 

1.572 MWh 
varme gen-

anvendt
I Herning og Gram kan 
vi genvinde varmen fra 
bestemte produktions-
anlæg som fjernvarme 

eller til opvarmning 
af egne bygninger.

1.288 tons garn 
skabt af brugte 

fiskenet
En stor del af vores 

produkter er produceret med 
Econyl-garn, der består af 

regenererede fiskenet 
og andet plastik-

affald. 

1.000 ton 
genanvendt 

fortykker
Når vi renser vandet fra 

vaskeprocessen i farveanlæg-
get i Herning, kan vi sam-

tidig trække fortykker 
ud af vandet og 
genanvende det.

100% fornybar 
energi

Vi investerer i fornybar en-
ergi svarende til elforbruget i 

Herning og Gram. I år har 
vi nået målet om 100%.

33 tons brugt 
polyester i 

hvide filtbagsider
Hammer Tæppers hvide 

filtbagsider består af 50% 
regenererede polyester-
fibre. I alt er der brugt 

132.818 kg regene-
reret polyester. 

87% af salget 
er Cradle to 

Cradle
 egetæpper har 42 Cra-

dle to Cradle-certificerede 
produkter. Samlet set udgør 

disse produkter 87% af 
omsætningen til kon-

traktmarkedet fra 
egetæpper. 

90% genan-
vendt materiale 

i bærevævet
Når tæpperne produceres, 

tuftes garnet ned i et bærevæv. 
To af vores typer bærevæv inde-

holder 90% genanvendt ma-
teriale fra fx industriaffald. 

Samlet set har vi brugt 
603.971 kg genan-
vendt bærevæv i år. 
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HISTORIER FRA KONCERNENS FABRIKKER HISTORIER FRA KONCERNENS FABRIKKER

egetæpper Herning
På egetæpper Herning er vi i gang med et spændende projekt sammen med Ørsted 
omkring kortlægning af spildstrømme i produktionen. Vi har ind til videre identificeret 16 
forskellige spildstrømme, som vi skal kigge nærmere på. En analyse af bl.a. temperatur 
og drifttimer vil vise, om det er muligt at skabe overskud ved langsigtede investeringer. 

Svanemærkningen vinder frem på det skandinaviske marked, og mange kunder spør-
ger efter det. Det er imidlertid først nu blevet muligt at få tæpper vurderet under ord-
ningen. Derfor har vi indledt en undersøgelse af, om vores tæpper kan svanemærkes.

Vi har fået 2 nye Cradle to Cradle-certificeringer i løbet af 2017/2018, hvilket bringer os 
op på samlet set 42 Cradle to Cradle-certificerede produkter. 

I år er vi blevet færdige med at skifte al belysning på fabrikken til LED. Det forventes, at 
medføre en årlig besparelse på ca. 145.000 KWh. 

Sikkerhed er et stort fokusområde for os. Vi har en målsætning om 0 ulykker med fra-
vær senest i 2020. I 2017/2018 har vi udnævnt en række sikkerhedsambassadører i 
alle afdelinger i produktionen. Sammen med arbejdsmiljøorganisationen har ambassa-
dørerne modtaget uddannelse i styrkelse af sikkerhedskulturen. De gennemfører bl.a. 
safety walks hver måned, og sikkerhed er første punkt på de ugentlige møder. Desuden 
har vi et korps af medarbejdere med uddannelse i førstehjælp og brandbekæmpelse.

Trivsel er også fortsat på dagsordenen. Forrige år gennemførte vi en stor trivselsana-
lyse i Herning og har efterfølgende arbejdet med at følge op på den. En ny analyse i år 
viste, at vi har forbedret trivslen markant i flere afdelinger, samtidig med at den gene-
relle trivsel er steget. En sammenligning med tallene fra NFA5 viser, at vi scorer højt på 
spørgsmålet ”Hvor tilfreds er du med dit job som helhed”. 

egetæpper Gram
På egetæpper Gram har vi i 2017/2018 arbejdet fokuseret med recepter og opsæt-
ninger på vores farveanlæg. Tidligere har det været nødvendigt at farve nogle tæpper 
to gange på anlægget, men med de nye ændringer kan vi nøjes med én farvning. Det 
sparer vand, gas og el, samtidig med at kemikalieforbruget mindskes. Det er en stor 
miljømæssig forbedring. 

Vi arbejder generelt på at nedbringe tilsætningsstofferne i farveriet ved at undersøge, 
om det er muligt at producere produkterne med lige så høj kvalitet ved hjælp af andre 
eller færre tilsætningsstoffer. Det er en spændende proces, der bl.a. har ført til mind-
sket kemikalieforbrug. 

Vi har meget stor fokus på sikkerhed på fabrikken, og i 2018 forsynes alle medarbejdere 
i produktionen med nye sikkerhedssko. Vi gennemfører safety walks på daglig basis, og 

sikkerhed er altid første punkt på dagsordenen, når der holdes tavlemøder. I 2017/2018 
rundede vi 500 dage uden anmeldte arbejdsskader. En mærkedag der blev fejret med 
Othellokage til alle medarbejderne. 

Vi er i gang med at udskifte belysningen i fabrikken til LED. Vi har på nuværende tids-
punkt udskiftet ca. 40% af belysningen. Det sker i takt med den naturlige udskiftning, 
samt i de områder hvor lyset er tændt flest timer. Målet er at udskifte alle rør senest 
2020. 

I samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest er vi med i projekt ”Fremtidens arbejds-
kraft” – et EU-projekt, der har til formål at få ufaglærte til at blive faglærte og få fag-
lærte til at tage en akademiuddannelse. Projektet hjælper med kompetenceafklaring 
og uddannelsesplaner, der afspejler virksomhedens og medarbejderens ønsker. Der 
fokuseres i første omgang på smede og elektrikere som via Industriens overenskomst 
har fået mulighed for aftalt uddannelse. I Gram er den første medarbejder startet op på 
et uddannelsesforløb. 

Hammer Tæpper
På Hammer Tæpper har vi besluttet at investere i fornybar energi med start i 2019. Der 
er også indledt et samarbejde med Ørsted omkring miljøscreening i forbindelse med 
Klimapartnerskabet mellem ege Group og Ørsted. Det vil hjælpe os til at identificere 
energioptimeringer og miljøforbedringer fremadrettet.

Vi skal ligeledes i gang med at undersøge muligheden for at genanvende mindre garn-
rester, der hidtil er blevet kasseret. Det kommer til at bidrage til målsætningen om at 
minimere spild af overskudsmaterialer i koncernen. 

Vi har stort fokus på rummelighed på arbejdspladsen. Flere medarbejdere er ansat på 
særlige vilkår, bl.a. har vi en medarbejder i fleksjob, og 10% af produktionsmedarbej-
derne er ansat under § 56. Det er en paragraf, der sikrer, at medarbejdere med en kro-
nisk sygdom kan fastholdes i job, fordi arbejdspladsen får refusion fra kommunen, når 
medarbejderen er fraværende grundet sin kroniske sygdom.

Vi arbejder løbende på at optimere arbejdsmiljøet og har i 2017/2018 indkøbt hæve-
sænkeborde til prøveafdelingen og liggestole, der bruges til at komme ind under væ-
vene ved vedligehold og reparationer. Trivsel er også på skemaet på Hammer Tæpper. 
Der er afholdt møder med ege Group HR omkring emnet, og det er besluttet at inklu-
dere spørgsmål omkring trivsel i den kommende APV for medarbejderne. 

Vi kom i 2018 endelig med i ege koncernens ledelsessystem med en ISO 14001-certi-
ficering i Miljøledelse. Næste skridt bliver ISO 9001-certificering i Kvalitetsledelse. Nøg-
lemedarbejdere har allerede været på forberedende kursus.

5 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Herning – 45.500 m2

Hammer Tæpper – 14.000 m2

Gram – 24.000 m2
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Bentzon Carpets
På Bentzon Carpets har vi planlagt et møde med Ørsted i 2018 med henblik på at iden-
tificere mulige miljøforbedringer og investeringsidéer indenfor energioptimering. Det 
bliver startskuddet på et mere systematisk arbejde med at opnå miljøforbedringer på 
fabrikken og i koncernen. 

På medarbejdersiden er vi i dialog med ege Group HR omkring mulighederne for at 
arbejde med trivsel, og vi har besluttet, at vi senest i 2020 vil tilbyde alle ansatte årlige 
medarbejderudviklingssamtaler. 

Sikkerhed kommer også mere i fokus fremadrettet, hvor det er besluttet at tilbyde alle 
medarbejdere på Bentzon Carpets at deltage i et kursus omkring brandbekæmpelse 
og førstehjælp. 

Endelig har vi taget første skridt i forhold til at komme ind under ege-koncernens le-
delsessystem med en planlagt ISO 9001-certificering i Kvalitetsledelse i 2019/2020. 
Nøglemedarbejdere i den proces har allerede deltaget i et forberedende kursus om 
certificeringen, og vi glæder os til at komme i gang.

Carpet Concept
På Carpet Concept har vi planlagt at installere et nyt filtreringssystem i 2018/2019, der 
vil reducere støj, lugt og støv fra laserskæreren, der bruges til at udstanse tæppefliser. 
Det vil forbedre det fysiske arbejdsmiljø i fliseafdelingen, samtidig med at det er godt 
for miljøet.

Vi har også planlagt at udskifte lamperne i to lagerbygninger med nye energivenlige 
lamper med LED-rør i 2018/2019. I løbet af de to efterfølgende år vil vi skifte til LED-
belysning i yderligere en række bygninger. Vi forventer, at det vil medføre en energibe-
sparelse for belysning på ca. 5% årligt. 

Når vi planlægger nye kvaliteter og kollektioner, undersøger og anvender vi så vidt mu-
ligt miljøvenlige garner og bagsider af regenereret materiale. Vi har bl.a. fokus på at 
kunne genanvende vores produkter efter brug og på Cradle to Cradle. 

Vi lægger vægt på, at medarbejderne er godt klædt på i forhold til sikkerhed og gennem-
fører regelmæssig træning i førstehjælp. Som noget nyt gennemfører vi i 2018 også et 
kursus i brandbekæmpelse blandt medarbejderne. I forvejen foretager de lokale brand-
myndigheder inspektioner af vores bygninger for at tjekke, om sikkerheden er i orden. 

Hvert halve år gennemfører vi sundhedsscreeninger af alle vores medarbejdere i pro-
duktionen. Det er med til at sikre, at eventuelle problemer bliver opdaget i tide, og at 

medarbejderne er sunde og raske. Vi gennemfører også regelmæssigt risikoanalyser 
på arbejdspladsen for at forebygge farlige situationer. 

I 2018 har vi på forsøgsbasis indført fleksible arbejdstider for kontormedarbejderne for 
at skabe en bedre work-life balance. Forsøget kører i 3 måneder, hvorefter det vil blive 
evalueret. 

I samarbejde med en anden virksomhed tilbyder vi børnehaveplads i vores egen kon-
torbygning til medarbejdernes børn. Det gør hverdagen nemmere og skaber tryghed 
at have børnene tæt på. 

UAB Litspin
På Litspin er vi i 2017/2018 begyndt at genanvende varmen fra vores kompressorer 
som rumopvarmning på fabrikken. Det er et godt projekt, som både sparer energi, CO2-
udledning og sikrer et bedre indeklima på fabrikken i de kolde måneder. 

I de varme måneder har vi af og til problemer med for høje temperaturer på fabrikken, 
fordi udluftning og nedkøling er kompliceret at etablere. Sådan har det altid været, men 
nu er der iværksat nye tiltag, som forhåbentligt kan hjælpe med til at skabe en bedre 
temperatur indenfor, når varmegraderne stiger udenfor. 

Vi har i 2017/2018 udskiftet lamperne på råvarelageret til nye energivenlige lamper 
med LED-rør. Næste skridt bliver udskiftning af lamperne ved vores kartelinjer. Det går 
vi i gang med i 2018/2019. 

Vi har stor fokus på sikkerhed på Litspin. Alle medarbejdere er trænet i brandberedskab 
og førstehjælp, og som noget nyt bliver alle trænet i civil beskyttelse i tilfælde af na-
turkatastrofe og krig. Det er en del af litauisk lovgivning, at arbejdsgiverne har et godt 
beredskab. 

Vi er netop begyndt at inkludere spørgsmål omkring det psykiske arbejdsmiljø, trivsel, 
arbejdsforhold og medarbejdertilfredshed i interne audits, som udføres flere gange 
årligt. Vi er også begyndt at afholde flere medarbejderudviklingssamtaler. Det har ikke 
tidligere været så udbredt på fabrikken. De nye tiltag vil medvirke til at sikre, at vi har et 
godt arbejdsmiljø på Litspin. 

I 2016 blev Litspin ISO 9001-certificeret i Kvalitetsledelse. Vi arbejder i øjeblikket på at 
opgradere ledelsessystemet til den nye 2015-version af standarden. Opgraderingen 
sker i 2018. 

Litspin – 8.500 m2

Carpet Concept – 17.000 m2

Bentzon Carpets – 10.000 m2
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KPI'ER FOR ANSVARLIGHED

Vi anvender forskellige KPI'er til at måle ege-koncernens bære-
dygtige og ansvarlige forretningsmæssige udvikling. KPI'erne 
er inspireret af Global Reporting Initiative (G4). Eftersom det er 
første gang, vi har indsamlet CSR data fra alle koncernens fabrik-
ker, er det ikke muligt at sammenligne tallene med tidligere år. 
Dermed må dette regnskabsår betragtes som et slags basisår 
for koncerntal. Næste år vil det være muligt at vise ændringer i 
resultatet. 

Energibesparelser
Vi har i år gennemført en række energispareprojekter, fx:

I Gram har vi isoleret en kedel, hvilket vil medføre en beregnet 
årlig besparelse på 85 MWh svarende til en besparelse på 7.667 
m3 gas.

I Herning er vi blevet færdige med at skifte al belysningen til LED, 
hvilket vil medføre en beregnet årlig besparelse på 145 MWh. 

I både Herning og Gram har varmegenvindingsanlæggene væ-
ret i brug. I Herning er der registreret produktion af 757 MWh, 
hvoraf vi selv har brugt 237 MWh til opvarmning af bygninger. 
Resten er solgt som fjernvarme. I Gram er der produceret 815 
MWh, hvoraf vi selv har brugt 172 MWh til opvarmning og solgt 
resten som fjernvarme. Det giver en samlet energibesparelse på 
1.572 MWh. 

I Litspin har vi indgået en ny aftale med vores leverandør af elek-
tricitet omkring grøn energi, som vil resultere i en forventet be-
sparelse på knap 95 MWh årligt. 

Klimaregnskab6 

Vi har lavet klimaregnskaber for hele koncernen siden 2011. Derfor er det her muligt at vise udviklingen over tid.

Den samlede CO2-reduktion for Scope 1 og 2 ligger på 48%. 
Dermed ligger vi på samme niveau som sidste år. Vi er 2% fra 
at nå 2020-målet om 50% reduktion. Fra 2019 begynder vi at 
investere i bionaturgas, hvilket vil hjælpe os med at nå målet. Re-
duktionen siden basisåret skyldes massive investeringer i GO-
beviser på fornybar energi fra havvindmølleparken Horns Rev II, 
samt de løbende energispareprojekter i koncernen. 

Til gengæld ser vi en stigning i CO2-udledningen i Scope 3. Det-
te skyldes primært intensiverede forretningsaktiviteter globalt 
set. Især godstransporten vejer tungt i CO2-regnskabet. Derfor 
har vi besluttet at kigge nærmere på Scope 3 i fremtiden for at 
kortlægge, hvordan vi kan nedbringe CO2-udledningerne i dette 
scope. 

6 Se bilag 2 for mere information om klimaregnskabet
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Input og output i produktionen

Input og output 2017/2018
egetæpper  

Herning
egetæpper  

Gram
Bentzon  
Carpets

Hammer  
Tæpper

Carpet  
Concept

UAB  
Litspin

Virksomhedens størrelse m2 m2 m2 m2 m2 m2

Virksomhedens grund 360.000 72.000 10.000 48.029 49.632 17.971

Bebygget areal 45.500 24.000 5.426 17.891 13.840 10.282

Produktion m2 tæppe m2 tæppe m2 tæppe m2 tæppe m2 tæppe Kg/garn

4.273.974 1.875.616 1.722.569 973.744 306.000 841.538

Energiforbrug KWh KWh KWh KWh KWh KWh

Elforbrug 6.518.021 2.498.758 277.966 598.224 659.952 1.832.346

Naturgas 20.987.494 8.643.283 539.583 - 3.079.582 -

Vedvarende energi 6.518.021 2.498.758 - - - -

Fjernvarme - - - 696.000 - -

Vandforbrug m³ m³ m³ m³ m³ m³

67.600 21.003 146 442 650 845

Genanvendelse af vand m3 m³ m³ m³ m³ m³

10.414 9.277 - - - -

Genanvendt råmateriale Kg Kg Kg Kg Kg Kg

I produktet 2.359.890 233.290 3.825 132.819 94.696 4.000

Materialeforbrug Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Til tæppeproduktion 13.684.647 4.810.970 1.094.003 2.124.748 772.727 910.869

Vedvarende råmaterialer 563.150 7.110 162.580 882.617 15.510 888.098

Ikke-vedvarende råmaterialer 13.121.497 4.803.860 931.423 1.242.131 757.217 22.771

Emballage i alt 679.846 198.754 48.044 84.415 24.175 18.671

Vedvarende emballage 412.227 1.244 - - 17.336 7.282

Ikke-vedvarende emballage 267.619 197.510 48.044 84.415 6.839 11.389

Drift & vedligehold i alt 99.742 29.801 365 99.580 1.200 240

Affald Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Genvinding 114.925 154.014 88.860 18.120 30.710 4.000

Termisk genanvendelse 1.496.815 392.560 22.284 266.650 100.010 17.720

Deponi 35.680 - - 14.886 - -

Destruktion, farligt affald 25.213 1.795 - 773 660 169

Udledning m³ m³ m³ m³ m³ m³

Spildevand 56.027 14.861 146 442 650 296

56%
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Overholdelse af lovgivning

Resultat

Manglende overholdelse af lovgivningen 0

Manglende overholdelse af miljølovgivningen 2 overskridelser*

Manglende overholdelse af lovgivningen om produkters sikkerhed og sundhed 1 overskridelse**

Manglende overholdelse af lovgivningen om mærkningsordninger 0

Manglende overholdelse af markedsføringsloven 0

Klager over manglende respekt for menneskerettighederne 0

Klager over manglende overholdelse af miljølovgivningen 0

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

* Overskridelserne er sket på egetæpper Gram og har ikke haft konsekvenser for det ydre miljø eller givet anledning til kommentarer eller indskærpelser fra myndighederne. 
**  Overskridelse af CE-krav på en enkelt batch i Carpet Concept, som efterfølgende blev efterbehandlet. Overskridelsen har ikke haft konsekvenser for sikkerhed og sundhed. 

Efterfølgende er recepten blevet ændret for at sikre, at lignende issues ikke opstår igen. 

Arbejdsstyrke 

Mænd Kvinder Nyansatte Fratrådte

egetæpper Herning 198 93 55 30

egetæpper Gram  50 13  7  6

Bentzon Carpets  14 17 -  2

Hammer Tæpper  44 46 23 12

Carpet Concept  58 41  5  9

UAB Litspin  21 32 18 19

Medarbejderfordeling

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

Ledere* Funktionærer Timelønnede

Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder

egetæpper Herning 25 6 58 75 140 19

egetæpper Gram 10 4 10  5  40  8

Bentzon Carpets  3 1  6  6   8 11

Hammer Tæpper  5 2  8 19  33 26

Carpet Concept  8 6 27 27  27 16

UAB Litspin  3 3 13  4   8 28

Sygefravær*

* Tallene for sygefravær indeholder ikke langstidssygefravær

Mænd Kvinder Funktionærer Timelønnede

egetæpper Herning 2,7% 3,3% 2,6% 3,1%

egetæpper Gram 4,5% 4,0% 2,3% 5,0%

Bentzon Carpets 6,9% 2,3% 3,4% 6,7%

Hammer Tæpper 2,7% 3,4% 2,1% 3,5%

Carpet Concept 4,0% 5,9% 2,0% 8,0%

UAB Litspin 4,6% 9,0% 4,1% 8,7%

Arbejdsskader og ulykker

* 427 af de tabte arbejdstimer i Herning skyldes hændelser, der er sket på arbejdspladsen, men som ikke er relateret til udførelsen af arbejdet. Hændelserne er alene anmeldt 
for at beskytte medarbejderen af hensyn til forsikringen.

Anmeldte arbejdsskader  
og ulykker med fravær Tabte arbejdstimer Dødsfald 

egetæpper Herning 5  531* -

egetæpper Gram - - -

Bentzon Carpets 1  15 -

Hammer Tæpper 2 518 -

Carpet Concept 3 352 -

UAB Litspin 1 556 -
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BILAG 1: HVAD ER § 99A?

1 januar 2016 trådte § 99a i Årsregnskabsloven i kraft for ege-
koncernen. Ifølge loven skal store virksomheder supplere ledel-
sesberetningen med en redegørelse om samfundsansvar. Re-
degørelsen skal som minimum indeholde følgende:

•  En kort beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, og 
hvordan koblingen er mellem forretningsmodellen og sam-
fundsansvar.

•  Der skal gives oplysninger om virksomhedens politikker for 
samfundsansvar. Der skal som minimum oplyses om politik-
ker for miljø og klima, sociale forhold og medarbejderfor-
hold, respekt for menneskerettighederne, samt antikorrup-
tion og bestikkelse. For hvert område skal det belyses, om 
virksomheden har en politik, og hvad den går ud på. 

•  For hvert politikområde skal det oplyses, hvordan politikken 
omsættes til handling, samt eventuelle systemer og proce-
durer, der understøtter det. Der skal endvidere gives oplys-
ning om anvendte processer for due diligence. 

•  Der skal gives oplysning om de væsentligste risici i relation til 
virksomhedens forretningsaktiviteter, og hvordan virksom-
heden håndterer de pågældende risici. Oplysningerne skal 
gives for hvert politikområde. 

•  Der skal gives oplysning om virksomhedens resultater som 
følge af arbejdet med samfundsansvar, samt eventuelle for-
ventninger til arbejdet fremover på hvert enkelt politikom-
råde. 

•  Rapporteringen af § 99a skal påses af revisor for at sikre, at 
virksomheden lever op til kravene. 

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

BILAG 2: BEREGNINGSGRUNDLAG FOR DATAKILDER OG 
CO2-BEREGNING

Scope 1: Direkte drivhusgasudledninger
Direkte udledninger af drivhusgas fra kilder, der ejes eller kon-
trolleres af ege Group. 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. I ege Group har vi besluttet at 
inkludere transport i leasede køretøjer, rejser og godstransport. 

Årets resultat i klimaregnskabet sammenlignes altid med et 
basis år for at vise udviklingen over tid. Hvis der foregår ekstra-
ordinære aktiviteter i regnskabsåret, fx på grund af udvidelser 
af produktionen, opgøres udledningen i forbindelse med de 
ekstraordinære aktiviteter separat og lægges til eller trækkes fra 
basisårets klimaregnskab. På den måde giver klimaregnskabet 

stadig et reelt billede i forhold til basisåret. ege Groups basisår 
er et gennemsnit af regnskabsårene 2006/2007 og 2007/2008. 
I år er udledningen fra Carpet Concept lagt til basisåret, da CO2-
udledningen herfra for første gang er talt med i koncernens 
klima regnskab. 

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 interna-
tionale standarder og som opfylder kravene i henhold til Green-
house Gas Protokollen. I forhold til de danske emissioner er der 
for el brugt Energinets.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. Transport 
med fly og tog er opdelt i national og international transport. 
Med hensyn til CO2-udledning 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. 
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