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INDHOLDSFORTEGNELSE 

Da Mads Eg Damgaard i 1938 grundlagde egetæpper, anede han ikke, hvor stor en suc-
ces, det ville blive. Ambitionerne fejlede imidlertid ikke noget. Han havde store visioner 
og satsede benhårdt på at anvende den nyeste og mest avancerede teknologi indenfor 
tæppeproduktion. 

I dag er egetæpper blandt de førende europæiske tæppeproducenter. Kvalitet og ba-
nebrydende design kendetegner produkterne fra koncernen, der har brolagt vejen 
mod succes med bæredygtige initiativer.

VISIONER OG  
BENHÅRDT ARBEJDE



Det sidste år har på mange måder stået i bæredygtighedens 
tegn. Vores fabrik i Gram er blevet CSR-certificeret efter DS 
49001-standarden og har dermed sluttet sig til fabrikken i 
 Herning, der allerede har det omfattende certifikat. Samtidig 
blev det året, hvor egetæpper gennemførte en af de største 
Cradle to Cradle certificeringer i verden. 34 nye produkter er 
omfattet af den flotte certificering, og dermed er egetæpper 
nået i mål med et af de helt store bæredygtighedsprojekter fire 
år tidligere end planlagt. 

Når ansvaret rækker længere end os selv
Der er stigende fokus på påvirkninger i hele forretningens 
værdi kæde. Det mærker vi også på egetæpper. Det er ikke nok, 
at vi selv har styr på miljøet, arbejdsforholdene og menneske-
rettighederne. Vi skal også sikre, at dem, vi gør forretninger 
med, har styr på det. Derfor har vi skruet op for kravene i vores 
leverandørstyring, således at det nu omfatter onsite audits af 
højrisiko-leverandører, og konkrete krav til agenter, distribu-
tører og datterselskaber om, at de skal overholde vores CSR-
politik og Code of Conduct. Ligeledes har vi stillet konkrete 
krav til eksterne håndværkere og rengøringsmedarbejdere på 
egetæpper for at sikre, at bl.a. arbejdsforholdene og sikkerhe-
den er i orden. Det skal medvirke til, at stadigt flere tager  deres 
samfundsansvar alvorligt og bevæger sig i en mere bære-
dygtig retning. 

Internt i koncernen har vi haft stort fokus på medarbejdernes 
trivsel og sikkerhed. Der er i samarbejde med eksterne erhvervs-
psykologer iværksat en stor trivselsanalyse, hvor eventuelle 
trivsels problemer bliver opsporet og løst. Samtidig har vi ind-
ledt et projekt, der skal hjælpe os med at nå målet om 0 arbejds-

BÆREDYGTIGHED OVER HELE LINJEN

ulykker inden 2020. De to projekter vil sikre vores medarbejdere 
et endnu bedre arbejdsmiljø fremadrettet, hvor der både tages 
hånd om de fysiske og psykiske udfordringer, en arbejdsplads 
kan bringe. 

Det er ikke nyt for egetæpper at arbejde med CSR. De mange 
års dedikerede arbejde med miljø, arbejdsforhold og samfunds-
initiativer i det hele taget er funderet på en række ledelses-
systemer, som vi er stolte over at have implementeret gennem 
tiden. Det hjælper os til at dokumentere vores indsats og pusher 
os konstant i retningen af endnu mere bæredygtighed. 

Stor anerkendelse fra omverden
I oktober blev vi tildelt CSR Strategy Prize 2015 af KPMG ved 
CSR Awards i Vejle. I november vandt vi æresprisen for bære-
dygtigt design, der blev uddelt af Mad og Bolig, og i april 2016 
fik vi prisen i Clean World-kategorien med hjem fra Danish 
 Design Award. Samme måned placerede Økonomisk Ugebrev 
Ledelse os for andet år i træk på en delt førsteplads på CSR Top 
100 over de største danske børsnoterede virksomheder. Vi har 
også i år modtaget et National Pioneer certifikat fra Europa-
kommissionen for den mangeårige miljøindsats. Vi er utroligt 
stolte over og glade for anerkendelsen af vores indsats og 
 håber, at egetæpper kan være med til at inspirere andre virk-
somheder til at følge trop. 

Priserne viser os, at vi er på rette vej i forhold til målet om at blive 
den tæppeproducent i verden, der er bedst til CSR. Vi glæder 
os til at vise jer resultaterne i årets CSR rapport og ser frem til at 
være en del af løsningen på de kommende års store udfordrin-
ger indenfor CSR. 

”Verden har brug for, at virksomhederne 
tager ansvar. Derfor vedtog egetæpper 
allerede i 2013 en forretningsstrategi 
med overskriften ’Sustainable Carpet 
Design 2020’. Det er resultatet af den, 
vi begynder at se nu. Men i stedet 
for at gå i stå, når de gode resultater 
kommer, har vi skruet endnu mere op 
for ambitionerne.”

CEO Svend Aage Færch Nielsen

Velkommen til egetæppers Corporate Social Responsibility (CSR) rapport for 
2015/2016. Rapporten følger retningslinjerne i Global Reporting Initiative (G4) med en-
kelte undtagelser1 og omfatter egetæppers aktiviteter i regnskabsåret 1. maj 2015 til 
30. april 20162. 

Rapporten er udarbejdet på baggrund af aktiviteter på vores fabrikker i Herning og 
Gram.3 Data omkring CO2-udledning inkluderer vores fabrikker i Herning, Gram, Bent-
zon Carpets,  Hammer Tæpper og Litspin, samt vores datterselskaber. 

Bureau Veritas har verificeret alle miljødata, der vedrører EMAS i Herning og Gram. Re-
sten af CSR-rapporten er ikke tredjepartsverificeret. 

Spørgsmål til rapporten kan rettes til:
CSR-chef, Jan Ladefoged, jlj@ege.dk, Tlf: 97 11 88 11
CSR-projektleder, Dorthe Aaboe Kallestrup, dak@ege.dk, Tlf: 97 11 88 11

OM RAPPORTEN

1 Denne rapport indeholder afvigelser ift. GRI Sustainability Reporting Guidelines. 
2 Sidste rapport udkom d. 25. juni 2015. Næste rapport udkommer og tilsendes Miljøstyrelsen i juli 2017.
3  Disse fabrikker er registreret i henhold til EU’s miljøforordning EMAS (Eco Management and Audit Scheme) under 

registreringsnummer DK000012. EMAS-verifikationen foretages af Bureau Veritas Certification. CEO Svend Aage Færch Nielsen CFO John Vestergaard

Herning, 1. juli 2016
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egetæppers overordnede mission er at designe kvalitetstæpper med 
respekt for mennesker og miljø. Visionen er at være den trendsættende 
udbyder til den krævende del af markedet. Begge dele tager 
udgangspunkt i værdierne Design, Kvalitet og Respekt. Det har placeret 
egetæpper i førertrøjen, når det handler om at designe, udvikle og 
producere unikke gulvtæpper med miljøet i højsædet.

PROFIL

Koncernfakta
Under det officielle navn egetæpper a/s blev virksomheden 
børsnoteret i 1985, og siden da er vi vokset støt. Vores hoved-
aktivitet er produktion og salg af tuftede tæpper, som sælges til 
fem forskellige segmenter på erhvervsmarkedet. 

• Hoteller
• Kontorer
• Sundhedssektoren 
• Institutioner 
• Transport

Vi har 35 standard væg-til-væg tæpper til erhverv og 21 
 standard tæppefliser. Desuden kan vi ved hjælp af vores avan-
cerede farveanlæg skabe et hvilket som helst specialdesign på 
en række af standardprodukterne. Samlet set har vi 4.039 for-
skellige mønstre til væg-til-væg produkter samt 467 flisemøn-
stre i vores designbank. De typiske kunder på erhvervsmarkedet 
er hoteller, restauranter, butikker, kontorer, lufthavne, skoler og 
institutioner, hospitaler og plejehjem, værfter og togfabrikker. 

På boligmarkedet koncentrerer egetæpper sig om Danmark, 
hvor kunderne hovedsagligt er butikskæder. Vores boligtæpper 
omfatter 23 standard produkter. 

Vi har samlet set produceret 5.674.278 m2 tæpper i år. Produk-
tionen foregår i Herning4 og i Gram5. 

Herning
Udvikling, produktion og 
salg af tuftede og vævede 
 tæpper. Der er i år produ-
ceret 3.621.721 m2 tæpper i 
Herning. 

Gram
Produktion af tuftede og 
vævede tæpper. Der er i år 
produceret 2.052.557 m2 
tæpper i Gram. 

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

5  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 ca. 24.000 m2 er bebygget.

6 Her medregnes alle medarbejdere på samtlige fabrikker og i datterselskaber.

  ege koncernen – 11 lande
  ege agenter/distributører

Vi køber desuden ufarvet råvæv ved Bentzon Carpets, som vi 
farver, lægger bagside på og sælger videre. 

I Litauen producerer vi uldgarn på fabrikken Litspin. De synteti-
ske garner, der bruges i tæpperne, indkøbes gennem eksterne 
leverandører. Sideløbende med vores egen produktion, udfører 
vi løbende lønarbejde for andre udbydere i branchen. 

Vi outsourcer forskellige vedligeholdelsesopgaver på fabrik-
kerne til eksterne leverandører. Det drejer sig fx om rengøring, 
vedligeholdelse af grønne arealer og håndværkerhjælp. 

ege worldwide
egetæpper består af 5 fabrikker worldwide, hvoraf de 4 er pla-
ceret i Danmark: egetæpper Herning, egetæpper Gram, samt 
Hammer Tæpper og Bentzon Carpets, som vi ejer majoriteten 
i. Den sidste fabrik ligger i Litauen. Derudover har koncernen 
11 datterselskaber i de lande, der er vores primære markeder, 
samt agenter og distributører i 57 lande. Datterselskaberne 
fungerer som salgskontorer. På verdensplan har egetæpper 
568 med arbejdere.6 Størstedelen arbejder i Herning, hvor der 
er 243 medarbejdere. På fabrikken i Gram er der 65 medar-
bejdere

Vi skubber på…
Vi anvender en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer og arbejder me-
get aktivt på at minimere miljøpåvirkninger, hvilket bl.a. dokumenteres i vores DS 
49001 og ISO 14001-certificeringer. Vi har været EMAS registreret siden 1996, en 
frivillig EU-forordning, der fremmer indsatsen for miljøet. I 2010 tilsluttede vi os UN 
Global Compact og forpligtede os dermed til at sikre udbredelsen af 10 principper 
indenfor menneskerettigheder, miljø, arbejdsforhold og antikorruption. 

Vi deltager desuden på strategisk niveau i en række eksterne komitéer og organisatio-
ner, herunder: 

• Bæredygtigt Erhverv
• Sustainable Build
• European Carpet and Rug Association (ECRA)
•  CEN TC 134 (Europæiske Tekniske Komité omkring standardiseringsarbejde i gulv-

branchen)
• Dansk Standard
• Gulvbranchen/Dansk Byggeri
• Carpet Recycling UK
• Dansk Mode & Textil (Brancheorganisation)

Indimellem tager vi et break
Efter et par år med store opkøb og lanceringer på nye markeder er der ikke sket 
 væsentlige ændringer i koncernen dette år.
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Vi spørger løbende vores interessenter, hvilke CSR-områder, de mener, 
egetæpper skal fokusere på. Omverdenens forventninger og krav 
er dermed en vigtig del af overvejelserne, når vi fastlægger mål og 
handlingsplaner for vores  CSR-initiativer. 

Vi definerer interessenter som parter, der påvirker eller på virkes 
af egetæppers 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
• Kunder
• Leverandører
• Arkitekter/designere
• Kommuner/myndigheder

Interessenternes prioritering er klar
For tredje gang har vi i 2016 gennemført en større interessent-
analyse for at finde ud af, hvilke fokusområder vores interessen-
ter vægter højest. Udgangspunktet var 6 fokusområder, som 
vi arbejder med gennem DS 49001 standarden: Menneske-
rettigheder, Miljøforhold, Arbejdsforhold, Forbrugerforhold, God 
 forretningsskik, samt Lokal samfundsudvikling og -involvering. 

DIN MENING BETYDER NOGET

Analysen blev sendt ud til 227 respondenter, hvoraf 56 gennem-
førte analysen. Det svarer til knap 25%. Af de 56 respondenter var 
35 danskere og 21 fra udlandet. Resultatet af analysen er klart: 
Interessenterne vægter Miljøforhold, Arbejdsforhold og Menne-
skerettigheder højest, skarpt forfulgt af God forretningsskik. 

Samlet set viser analysen en fin overensstemmelse mellem 
egetæppers prioriteter og interessenternes ønsker. De steder, 
hvor der er afvigelser, handler det om, at egetæpper performer 
bedre, end interessenterne forventer. 

Hvem fører egetæppers CSR-prioriteter ud i livet?
egetæppers direktion har det overordnede ansvar for ege-
tæppers CSR-politik og -strategi. En CSR-styregruppe mødes 
4 gange årligt for at følge op på CSR-arbejdet og afklare kom-
plekse CSR-spørgsmål. CSR-afdelingen udvikler og implemen-
terer egetæppers CSR-mål og -aktiviteter. CSR-afdelingens 
arbejde fremlægges løbende for egetæppers strategigruppe, 
der består af egetæppers direktion, ledergruppe og udvalgte 
medarbejdere. Dermed er ansvaret organisatorisk velfunderet 
med bred opbakning fra alle relevante aktører. 

”Vi har altid arbejdet med ansvarlighed 
på egetæpper. Det er en del af den 
kultur, virksomheden er bygget op 
om. Samtidig kan vi mærke, at mange 
kunder og interessenter i stigende 
grad stiller krav om ansvarlighed. Vi 
tror på, at det fremadrettet bliver et 
konkurrenceparameter.”

CFO John Vestergaard
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UDDRAG AF CSR-POLITIKKEN

egetæpper ønsker at tage aktivt og langsigtet ansvar for, hvor-
dan vi påvirker verden. Vi vil med CSR-arbejdet sikre, at vores 
forretningsmodel, produktion og tæpper bridrager til at skabe 
et bæredygtigt samfund nu og i fremtiden. 

I egetæpper betragter vi CSR som et middel til at tiltrække og 
fastholde medarbejdere, kunder og slutbrugere, interessenter og 
leverandører samt som en ramme for udvikling af arbejdet i hele 
værdikæden. CSR er også et udtryk for et ønske om at udvikle nye 
og stadigt mere bæredygtige produkter og produktions metoder 
samt nye metoder til brug og bortskaffelse af vores tæpper. 

Det grundlæggende udgangspunkt for vores CSR-politik er, at 
vi overholder al lovgivning, regulativer og de standarder, vi er 
underlagt, samt gældende praksis og kutymer indenfor vores 
branche. Vi vil også respektere og fremme de 10 principper for 
samfundsansvar i FN’s Global Compact samt Dansk Mode & 
Textils Code of Conduct. 

Indholdet i vores CSR-politik omfatter de syv temaområder i DS 
49001 samt kvalitet […]

1.3. Miljø og klima
Vi vil gennem en målrettet indsats og fastlæggelse af miljø-
målsætninger arbejde for at forebygge og reducere miljøpåvirk-
ninger 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 in-
stalleret. Vores miljøledelsessystem er certificeret efter ISO 14001. 

Vi vil arbejde målrettet på at forbedre virksomhedens energi-
præstation ved at fokusere på optimeret energiudnyttelse og 

reduceret energiforbrug. Systemet skal være i overensstem-
melse med ISO 50001 og efterfølgede certificeres i henhold 
til denne. Vi vil reducere virksomhedens udledning af CO2, og 
dermed mindske vores klimabelastninger. Vi støtter udviklingen 
af vedvarende energi ved indløsning af RECS-certifikater7 gen-
nem vort klimapartnerskab med DONG Energy […]

1.5 Forbrugerforhold:  
Sikkerhed & sundhed for vores slutbrugere
Vi vil fremme et sikkert og sundt indeklima i de bygninger, hvor 
vores tæpper anvendes, og dermed beskytte vores slutbru-
geres sikkerhed og sundhed. 

Vi vil fremme bæredygtigt forbrug gennem mærkningsordnin-
ger og certificeringer samt gennem produktoplysninger og 
produktdeklarationer med information om vores produkters 
miljøpåvirkninger i forbindelse med montering, brug, vedli-
geholdelse og bortskaffelse. Yderligere vil vi fremme bære-
dygtigt forbrug gennem udvikling af vugge-til-vugge produk-
ter, som i stedet for affald kan blive til næringsstoffer eller kan 
genbruges […]

6. Mærkninger og certificeringer
Alle egetæppers produkter er CE-mærkede, og udvalgte pro-
dukter er certificeret/kvalificeret indenfor bl.a. LEED, BRE, Dansk 
Indeklimamærkning m.fl. Certificeringerne dækker alt fra sikker-
hed, sundhed, indeklima og miljø til livscyklusanalyser, bære-
dygtigt byggeri, byggevaredeklarationer, rengøringskvalitet og 
maritim sikkerhed. […]

Den samlede politik kan findes online på  
http://catalogs.egecarpet.com/CSR_politik_DK/

egetæpper har en omfattende CSR-politik, som alle medarbejdere 
kender. Den er en vigtig byggesten i forretningsgrundlaget og 
udgør grundlaget for de Code of Conducts, vores leverandører og 
samarbejdspartnere skal følge. Herunder følger de uddrag af politikken, 
der er relevante i EMAS-regi. 

7 RECS-certifikater har nu skiftet navn til GO-beviser, som står for Guarantee of Origin.

OPSLAGSTAVLEN

UNDGÅ MADSPILD
I Herning har vi indgået en aftale med det 
sociale værested HUSET. Overskydende 
mad fra egetæppers kantine doneres til 
værestedet. HUSETs formål er at skabe 
positive sociale relationer i lokalsamfundet, og 
de tilbyder bl.a. 2 gratis måltider om dagen. 

SPONSOR FOR SPORTEN
egetæpper sponsorerer sporten med 
forskellige initiativer. Sportsstar College i 
Ikast fremmer unge talenter indenfor bl.a. 
golf, håndbold og fodbold. egetæpper har 
fx sponsoreret deres fælleshus ”ege-huset”. 
I Herning Ishockeyklub har vi sponsoreret 
banderne i hal 2. 

GRATIS TÆPPER TIL HJÆLP ØSTEUROPA 
Hjælp Østeuropa er en frivillig velgørende 
organisation, der indsamler tøj, sko og midler 
til Rumænien og Østukraine. egetæpper har 
i år doneret 3.067 m2 tæpper til dem, som 
er blevet lagt på institutioner, børnehaver, 
skoler og hos fattige familier. Vi har også 
sendt tykke tæpper afsted til et forsorgshjem, 
hvor de er blevet skåret op og bruges som 
liggeunderlag til hjemløse. 

MOTORIKCENTER I GRAM
Gennem ege fonden har vi doneret 1,5 
millioner kroner til et nyt motorikcenter i 
Gram. Tanken bag projektet er at udvikle 
forældede gymnastiksale til motorik-
landskaber med bl.a. gangbroer, indskudte 
dæk og klatrenet. Det bliver til sjove tumle-
legepladser for børn og voksne i alle aldre. 

MINDRE CO2-UDLEDNING I ULANDE
egetæpper har indgået en aftale med 
CO2focus om indkøb af CER-beviser, som 
hjælper med at nedbringe CO2-udledning i 
ulande. 

Indtægten fra egetæpper og andre 
virksomheders køb af CER-beviser bruges 
til at omsætte affald til biogas i biogasanlæg 
i Columbia i stedet for at deponere det. 
Dermed bidrager egetæpper til at nedbringe 
den globale CO2-udledning ved at investere i 
udvikling af biogasanlæg i den tredje verden. 

MERE GENBRUGSPAP I KASSERNE
egetæppers tæppefliser leveres i papkasser 
med ca. 4-5m2 pr. kasse. I år har vi skiftet 
til nye papkasser med en højere grad af 
genbrugspap, nemlig 81% genbrugspap 
mod tidligere 57%. På årsbasis betyder det, at 
vi bruger 24.000 kg mere genbrugspap end 
tidligere. 
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FRA GARN TIL FÆRDIGT TÆPPE

1. Garn

3. Millitron farveanlæg

2. Tufteri

4. Bagsidemaskine 5. Færdigt tæppe

FLOW I TUFTINGPRODUKTIONEN

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

Distribution
egetæpper er  overvejende 
ordreproducerende, 
hvorfor de fleste færdige 
 tæpper  distribueres direkte 
til kunden efter bagside
pålægning.

Luvsiden består af
Garn, forfarvet eller råhvidt, 
samt hjælpekemikalier til 
anti-smuds-imprægnering 
af luvsiden. Farvestofferne 
til farvning af råhvide garner 
samt hjælpekemikalier og 
syre til pH-regulering af 
farveblandingerne.

Tæpperne farvelægges
Det råhvide råvæv farves 
enten via et avanceret 
computerstyret farveanlæg 
kaldet "Millitron" eller ved 
continue-farvning. 

Flisemaskine
Ved fremstilling af fliser 
 coates det færdige tæppe 
på bagsiden efter et paten
teret system, hvorefter 
 maskinen automatisk 
udstanser eller laser skærer 
fliser og pakker disse i 
kasser. 

Tæpperne tuftes
Garnet tuftes (isys) i et tyndt 
bærevæv i 4 eller 5 meters 
bredde. Dette halvfabrikata 
kaldes råvæv og kan enten 
være forfarvet eller råhvidt 
til efterfølgende farvning.

Bagsiden limes på
Det farvede råvæv for be
stryges med latexblanding, 
som er en flydende og 
vandbaseret gummi, hvor
efter bagsiden pålægges. 
Bag siden kan være gummi
bagside eller tekstilbagside 
(pålimet med latexblanding).

Lager
Lagerførte produkter 
lager lægges efter bagside
på lægning, hvorfra de 
 distribueres til kunden
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Ordet Respekt indgår i både vores mission og værdisæt, og 
vores CSR-strategi er at udvise et højt niveau af ansvarlighed i 
udviklingen og driften af virksomheden, så vi bidrager til bære-
dygtighed i hele værdikæden og samtidig opretholder en høj 
grad af respekt i vores virksomhed og aktiviteter. 

Vi fører løbende en åben dialog med medarbejdere, kunder, slut-
brugere og leverandører mm. Gennem kvartalsregnskaber, del-
årsrapporter og årsrapporter kommunikerer vi om koncernens 
udvikling og aktiviteter. Årsrapporten 2015/2016 inde holder 
information om alt fra egetæppers ledelsesmæssige organi-
sering, finansielle resultater og aktiver til ejerskab, omsætning, 
samlet kapitalværdi mm. Årsrapporten kan findes online på 
http://catalogs.egecarpet.com/aarsrapport_2015_2016_DK/. 

Ved udgivelsen af den årlige lovpligtige CSR-rapport informeres 
alle medarbejdere og udvalgte interessenter om, at rapporten 
nu er tilgængelig. På den måde sikrer vi, at interesserede kan 
søge den viden, de ønsker. Vi oplyser løbende internt om CSR-
arbejdet gennem nyhedsbreve, intranettet, informationsmate-
rialer, introkurser og på årlige koncernmøder. 

Vi støtter FN’s verdensmål for bæredygtighed
I 2015 vedtog FN 17 nye mål, som alle aktører på verdensplan 
kan bruge som ramme for arbejdet med at skabe en fælles 
bæredygtig fremtid. Målene, der blev præsenteret på FN’s 
 generalforsamling, gælder frem til 2030. egetæpper støtter 
op om initiativet og arbejder allerede aktivt på at bidrage til 9 
af målene som en fast del af CSR-arbejdet. Vi har selv konkrete 

Menneskerettigheder er for alvor kommet på landkortet blandt 
vores interessenter. Derfor glæder vi os over, at vi gennem de 
sidste år har rettet stadigt større fokus på området bl.a. ved at 
stille konkrete krav til vores leverandører om, at de skal respek-
tere menneskerettighederne. 

De væsentligste 91 leverandører af materialer til egetæppers 
produkter har fået udleveret vores Leverandør Code of Conduct 
til accept og underskrift. Leverandørerne, der hovedsageligt er 
europæiske, leverer følgende: Latex, Fyldstoffer, Hjælpekemika-
lier, Farvestoffer, Garn, Tekstile bagsider, Emballage, Transport.

Leverandørerne er ligeledes blevet risikovurderet efter inter-
nationale landeindekser for korruption, menneskerettigheder, 
miljø- og arbejdsforhold. Kun fem af leverandørerne falder 
i kate gorien højrisikoleverandør. Som noget nyt har Bureau 
 Veritas  Certification i år, på vegne af os, udført audit af disse 
fem leverandører for at sikre, at de lever op til kravene i vores 
Code of Conduct. 

Leverandørerne flytter sig i den rigtige retning
Overordnet set var udfaldet af de fem leverandøraudits tilfreds-
stillende. Der var tilfælde af mindre mangler, der hurtigt blev 
bragt i orden, og enkelte alvorlige mangler, som vi bad om at få 
rettet op på indenfor rimelig tid. Det har bl.a. medført, at der nu 
er udviklet politikker om alt fra børnearbejde og tvangsarbejde 
til arbejdsforhold og miljøforhold hos en af leverandørerne. Der 
er også blevet uddannet medarbejdere i førstehjælp og gen-
nemført en brandøvelse. Vi kan altså se, at leverandørerne flyt-
ter sig i den rigtige retning, når vi stiller konkrete krav til dem. 

Udvidet fokus skal sikre, at hele værdikæden følger trop
Tidligere har vores fokus i resten af egetæppers værdikæde 
primært været på antikorruption. Bl.a. har vi sikret os, at alle 
agenter, distributører, datterselskaber og chefer worldwide ken-
der og accepterer vores retningslinjer for antikorruption. Vi har 
også uddannet alle relevante medarbejdere i emnet gennem 
e-learning. 

Vi har imidlertid indset, at ansvaret rækker meget længere 
end det. Derfor har vi i år udviklet to nye former for Code of 
 Conducts, som skal sikre, at alle, vi samarbejder med, generelt 
opfører sig ordentligt, bl.a. ved at respektere menneskerettig-
hederne, men også ved at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø 
og betale den korrekte skat mm. 

GOD LEDELSE MENNESKERETTIGHEDER OG GOD  FORRETNINGSSKIK

målsætninger og mål for 8 af FN’s verdensmål. Hvilke af FN’s 
mål, vi bidrager til, kan ses i oversigten over målsætninger og 
mål på side 35-45. 

Skattepolitik i et forretningsdrevet perspektiv
Når vi taler om god ledelse, taler vi også om gennemsigtig 
skatte politik. For at kunne efterleve langsigtede finansielle 
mål om vækst i omsætning og resultat før renter (EBIT), har vi 
en strategisk målsætning om øget geografisk markedsdæk-
ning og fokus på værdiskabende delsegmenter. Vi ser først 
og fremmest på forretningsmulighederne på de geografiske 
markeder, vi  ønsker at operere i, og lægger mindre vægt på 
skatte betalingens størrelse i det pågældende land. Vi følger 
de internationale regler om transfer pricing, som indebærer, at 
skattebetalingen foretages der, hvor indtjeningen er genereret.8 

Vi vil sikre, at koncernens skatteplanlægning sker på grundlag 
af ansvarlige forretningsmæssige dispositioner og aktiviteter. 
Herunder gælder at: 

•  vi vil håndtere alle forhold vedrørende skat i overensstem-
melse med gældende lovgivning

•  vi vil betale den korrekte skat i de lande, hvor vi driver for-
retning. 

egetæppers direktion og bestyrelse godkender overordnede 
strategier og politikker og overvåger, at disse efterleves. Pro-
cedurer ændres efter behov på baggrund af ændrede lovgiv-
ningsmæssige krav. 

Agenter, distributører og datterselskaber har derfor modtaget 
en Code of Conduct, der er tilpasset deres forhold. Der er ind-
hentet underskrift fra alle modtagere på, at de vil overholde 
 kravene i Coden. 

Vores øvrige samarbejdspartnere inkluderer bl.a. rengøringssel-
skaber og håndværkere, hvis medarbejdere udfører opgaver på 
egetæpper. Til denne gruppe har vi videreudviklet et informa-
tionsmateriale, der dels informerer om interne sikkerhedsregler 
på egetæpper, men som nu også stiller krav til arbejdsgiveren 
om, at medarbejderne skal sikres ordentlige arbejdsforhold, ret-
færdig løn, overholdelse af menneskerettighederne, betaling af 
skat mv. Formålet er bl.a. at sikre, at de mennesker, der kommer 
i huset har styr på sikkerheden, men også at modarbejde sort 
arbejde, tvangsarbejde og dårlige vilkår hos eksterne medarbej-
dere med fx udenlandsk baggrund. Alle relevante samarbejds-
partnere har modtaget og underskrevet informationsmaterialet. 
I det nye år vil vi tjekke, om de eksterne medarbejdere og deres 
arbejdsgivere lever op til kravene. 

Hvis sikkerhedsnettet ikke virker…
Selvom vi gør, hvad vi kan for at sikre, at der ikke sker ulovlig-
heder og uregelmæssigheder i vores forretning, er der alligevel 
risiko for, at det kan forekomme. Derfor har vi for flere år siden 
etableret en whistleblowerordning, der giver medarbejdere og 
andre interessenter mulighed for anonymt at indberette ople-
velser og mistanker om problematiske forhold i koncernen. 

Whistleblowerordningen, der er godkendt af Datatilsynet, er et 
klart signal til medarbejdere og omverden om, at vi ikke tolererer 
uetisk forretningsadfærd i egetæpper. Vi har endnu ikke haft no-
gen sager i whistleblowerordningen, som der er adgang til via 
vores hjemmeside www.ege.dk.

UN Guiding Principles coming up
Den danske lovgivning og overenskomster med medarbej-
dernes forskellige fagforeninger sikrer på mange måder, at 
egetæpper respekterer menneskerettighederne og har en 
god forretningsskik. Samtidig betyder vores arbejdsmiljøledel-
sessystem, at vi konstant arbejder på at skabe gode, sikre ar-
bejdsforhold internt på egetæpper. Vi har desuden et mål om 
at implementere UN Guiding Principles inden 2020, og med lidt 
forsinkelse starter vi processen i det kommende regnskabsår. 
Implementeringen vil betyde, at vi får kortlagt eventuelle risici 
for overtrædelse af menneskerettighederne og udarbejdet en 

egetæppers forretningsstrategi hedder Sustainable Carpet Design 2020. Bæredygtighed er altså 
kendetegnende for den måde, vi driver forretning på. Det var bl.a. også derfor, vi i 2015 modtog CSR 
Strategy Prize fra KPGM på årets CSR Awards. En pris, vi er meget beærede over at have modtaget. 

På egetæpper er disse to fokusområder tæt knyttet til hinanden. Respekt 
for menneskerettigheder starter nemlig i høj grad i samarbejdet med 

leverandører og partnere verden over. Gennem vores CSR-politik og Code of 
Conduct arbejder vi på at fremme god forretningsskik i hele værdikæden.

8  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 lokal udenlandsk lovgivning. 

”Når FN bliver enige om 17 nye 
verdensmål, der skal være med til at sikre 
vores fælles fremtid, er det selvfølgelig 
vigtigt, at virksomhederne rundt om i 
verden vil være med til at løfte deres del 
af opgaven. Derfor glæder vi os over, at vi 
aktivt bidrager til halvdelen af målene med 
vores CSR-initiativer.”

CSR-projektleder Dorthe Aaboe Kallestrup 
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ARBEJDSFORHOLD

egetæpper har siden 2006 været certificeret efter DS/OHSAS 18001, 
der er et internationalt ledelsessystem for arbejdsmiljø og sikkerhed. 

Det sikrer, at vi hele tiden har fokus på at forbedre forholdene for 
medarbejderne. 

Vi har løst alle kendte, betydelige problemer forbundet med 
 arbejdsmiljøet, og hvert år sætter vi nye mål for at forbedre ind-
satsen. Gennem en årrække har det primære fokus været at løse 
problemstillinger i det fysiske arbejdsmiljø. I Herning drejer det 
sig om støj, støv og klimatiske forhold, mens det i Gram drejer 
sig om pladsforhold, tidspres, tunge løft og støj. Vi arbejder til 
stadighed på at forbedre det interne støjniveau; især i områ-
der, hvor niveauet er over 80 dB. Medarbejdere, der arbejder i 
disse områder, bliver høretestet, som loven foreskriver. Når der 
er ændringer i produktionsprocesserne, foretages der altid nye 
målinger af støj. Fra i år er det psykiske arbejdsmiljø også sat 
under lup med en større trivselsundersøgelse, der er iværksat 
i foråret 2016.

Det gode psykiske arbejdsmiljø i fokus
I samarbejde med eksterne erhvervspsykologer har vi gennem-
ført en trivselsundersøgelse for alle medarbejdere. Gennem et 
online spørgeskema og efterfølgende dialogmøder i hver enkelt 
afdeling kortlægges medarbejdernes generelle trivsel. De ste-
der, hvor der viser sig at være behov for en indsats, vil der blive 
udarbejdet handlingsplaner. Vi forventer en konklusion på den 
første trivselsundersøgelse medio 2016. For at sikre, at indsat-
sen nytter, vil lignende trivselsundersøgelser fremadrettet blive 
gennemført med jævne mellemrum.

Nul arbejdsuheld og -ulykker i fremtiden!
Selvom vi gennem mange år har haft fokus på sikkerhed, sker 
der fortsat arbejdsuheld og -ulykker. Derfor fastsatte vi sidste 
år et mål om, at der i 2020 ikke længere må ske arbejdsuheld 
og -ulykker på egetæpper. Vi definerer dette som hændelser, 
der resulterer i mindst én dags fravær. I de kommende år vil vi 
arbejde på at flytte fokus mentalt hos medarbejderne, så sikker-
hed kommer i første række. Derfor er det planen, at arbejds-
miljørepræsentanter og tillidsmænd skal klædes på til at hjælpe 

med at udbrede en ny sikkerhedskultur blandt kollegerne. Det 
er vores overbevisning, at den nye sikkerhedskultur vil medføre 
færre arbejdsulykker, og at det vil smitte af på arbejdsglæden 
og fraværsstatistikkerne. 

Medarbejderne tager del i indsatsen
Medarbejderinvolvering styrker ofte arbejdsglæden og resulta-
tet. Derfor er vi glade for det store engagement mange med-
arbejdere frivilligt udviser ved at deltage i forskellige udvalg og 
grupper. Vi har bl.a. et tværgående Miljø- og Arbejdsmiljøudvalg, 
der jævnligt undersøger og vurderer behovet for aktiviteter, der 
kan fremme medarbejdernes sundhed. Det har fx resulteret i et 
ugentligt tilbud om fysioterapi på virksomheden og foredrag af 
en kostvejleder om kost, trivsel og kroppen. 

Sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver løses af Miljø- og 
Arbejdsmiljøgrupper indenfor hvert deres område. I både Her-
ning og Gram er der også et internt beredskab bestående af 
brandkorps og førstehjælpere. Medarbejderne i beredskabet 
bliver målrettet uddannet til at varetage opgaven. På begge 
fabrikker har vi hjertestartere, som vi gennem Hjertestarternet-
værket www.hjertestarter.dk. stiller til rådighed for lokalsamfun-
det, hvis det bliver nødvendigt. 

Overenskomster udgør grundlaget for arbejdet
egetæpper er medlem af brancheforeningen Dansk Mode 
& Textil. I Herning og Gram følger vi overenskomsterne mel-
lem hhv. 3F, Dansk Metal, HK Privat og Teknisk Landsforbund. 
Overenskomsterne følges med hensyn til løn, barsel/forældre-
orlov, arbejdsskadeforsikring, ansvars- og ulykkesforsikring, 
opsigelsesfrister mm. Vi har en arbejdsmarkedspension for alle 
medarbejdere på 12%, hvoraf egetæpper betaler 8%, og med-
arbejderne betaler 4%. Det er muligt at vælge større pensions-
indbetalinger individuelt.

9  En leder har enten ansvar for at lede andre medarbejdere eller indtager så selvstændig en stilling, at vedkom-
mende kan disponere på egetæppers vegne. 

plan for at forebygge og sikre oprejsning til berørte parter, hvis overtrædelser nogen-
sinde skulle finde sted.

Hvad sker der med de kvindelige ledere?
Siden 2013 har egetæpper, ligesom mange andre virksomheder, været underlagt en 
dansk lov, der havde til formål at sikre flere kvinder i virksomhedernes ledelse. På bag-
grund af dette fastsatte vi et mål om, at der senest i 2017 skal være 30% kvindelige 
ledere.9 Vi har pt. 27% kvindelige ledere på koncernplan. Det er 1% mindre end sidste 
år, hvilket skyldes kvindelige fratrædelser, hvor det ikke er lykkedes at finde egnede 
kvinder til at overtage jobbet. Ligeledes har vi et mål om at få flere kvinder i bestyrelsen, 
hvor der pt. kun sidder en kvinde, samt en kvindelig medarbejderrepræsentant. Der er 
valg til bestyrelsen i det nye år, og i den forbindelse vil kvindelige kandidater komme i 
betragtning. 

Selvom hensigten med målene er god, er det vanskeligt at nå dem, fordi vi generelt 
er en arbejdsplads med meget lille udskiftning på lederposterne. Den nuværende re-
gering har indset, at sådanne problemstillinger kan gøre det vanskeligt for virksomhe-
derne at ændre hurtigt i fordelingen af kvinder og mænd på lederposter. Bl.a. derfor har 
de slækket på kravene til området. Vi vælger dog at fastholde vores målsætninger, fordi 
det giver god mening for os på sigt at have en fordeling blandt lederne, der afspejler 
fordelingen i virksomheden generelt. 
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ISO 14001 er en anerkendt standard indenfor miljøledelse. 
Certificeringen kræver, at virksomheden lever op til en række 
forskellige krav bl.a. om udarbejdelse af en miljøpolitik, plan-
lægning, implementering og udførelse af den, samt kontrol, 
korrigerende handlinger og ledelsesgennemgang. Systemet, 
som vi implementerede i Herning i 1996, i Gram i 2007 og i 
Litauen i 2014, forpligter os til nøje at overvåge alle områder, 
hvor vores aktiviteter har en miljømæssig påvirkning. Systemet 
hjælper os til hele tiden at forbedre os og forebygge ved at 
opstille målsætninger og handlingsplaner. Det er vores vurde-
ring, at systemet er lige så aktuelt i dag som for 20 år siden, og 
vi er glade for at have været med på miljøbølgen i så mange år, 
at vi nu er nået til nogle virkeligt spændende initiativer inden-
for bæredygtighed i fremtiden. 

National Pioneer certifikat for EMAS-registrering
Europakommissionen har i år tildelt egetæpper et National Pio-
neer certifikat for at være blandt de første virksomheder i Dan-
mark, der blev EMAS-registreret for 20 år siden. EMAS er en 
frivillig EU-forordning med formålet at fremme miljø i alle typer 
virksomheder. Det er en vidtgående forordning, der forpligter 
virksomheden til at involvere medarbejderne i at opnå nye 
miljøforbedringer hvert år og kommunikere med omverdenen 
omkring miljøindsatsen. EMAS er bl.a. årsagen til, at vi har rap-
porteret om miljøet siden 1996. Der er ikke andre tæppepro-
ducenter, der har opnået samme registrering som egetæpper. 
Dermed er EMAS med til at gøre os helt unikke.

EMAS-data for de særligt interesserede
Fabrikkerne i Herning og Gram er miljøgodkendte i deres kom-
muner.10 I Herning har vi endvidere miljøgodkendelse for et 
kraftvarmeanlæg og et Twistset-anlæg til efterbehandling af 
uldgarnet. Fabrikkerne i Herning og Gram er begge kategori-
seret som Niveau 1 virksomheder.11 egetæppers væsentligste 
miljøpåvirkninger og effekter fremgår af Bilag 4. Scopet for 
egetæppers miljø- og arbejdsmiljøsystem gælder for koncer-
nens aktiviteter i forbindelse med udvikling, produktion og 

MILJØFORHOLD

salg af tuftede tæpper på fabrikkerne i Herning og Gram. Fa-
brikkerne har ikke været omfattet af tilsyn i regnskabsåret, men 
både Herning Kommune og Haderslev Kommune bekræfter, 
at der ikke er udestående med dem. Vi har ikke haft miljøuheld 
eller miljøafvigelser i det forløbne år. 

egetæpper tager føringen indenfor Cradle to Cradle
I februar 2016 opnåede egetæpper Danmarkshistoriens største 
Cradle to Cradle certificering af 34 nye produkter. Dermed nå-
ede vi en længe tilstræbt milepæl. Med erhvervelsen af de nye 
certifikater er størstedelen af egetæppers produktsortiment nu 
Cradle to Cradle Certified12. Vi har i alt 35 certificerede produk-
ter, plus en certificeret flisebagside, der ligger på alle tæppefli-
ser fra egetæpper. Det gør os til den tæppeproducent i verden, 
der har flest Cradle to Cradle certifikater. 

Cradle to Cradle er visionen om en verden, hvor forbrug af res-
sourcer ikke bare sætter så lille et miljømæssigt fodaftryk som 
muligt, men i stedet efterlader et positivt fodaftryk. Forestil dig 
et tæppe udelukkende skabt af genanvendte materialer. Hvor 
tæppet efter brug brydes op i smådele, som anvendes igen 
til nye tæpper. Energien til fremstillingen kommer fra havvind-
møller, og overskudsvarmen fra produktionen varmer kom-
munens huse op. Dét er det ultimative eksempel på Cradle to 
Cradle tankegangen omsat til tæpper.

Målet med Cradle to Cradle er at fremstille produkter, der ude-
lukkende består af materialer, der kan indgå i sunde kredsløb 
uden at skade mennesker og miljø. Produktet designes til at 
indgå i et biologisk eller teknisk kredsløb, så det ikke genere-
rer affald. Målet er desuden at opnå CO2-neutralitet og 100% 
anvendelse af vedvarende energi, og processpildevandet skal 
være så rent, at det i princippet kan drikkes. Samtidig vurderes 
virksomheden på, om den handler i overensstemmelse med 
anerkendte standarder for social ansvarlighed.
 

I år er det 20 år siden vi implementerede miljøledelsessystemet ISO 14001 
og blev EMAS-registrerede. Begge dele var fremsynede initiativer, som 
har været med til at tegne egetæppers profil lige siden. Miljø har nemlig 
været en vigtig faktor på egetæpper længe før, CSR blev moderne. 

10  Herning Kommune har d. 11.12.2013 udstedt Tilslutningstilladelse for hele fabrikken. Ligeledes er der d. 24.03.14 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. 

11  Kommuner kategoriserer virksomheder på baggrund af virksomhedernes egen systematik i miljøarbejdet og virksomhedens lovlydighed. Virksomheder, der yder en 
miljømæssig indsats, belønnes med mindre kontrol og færre miljøtilsyn. Niveau 1 virksomheder omfatter virksomheder, der har bragt sig på forkant i miljøarbejdet. 

12 Cradle to Cradle certifiedTM er et certifikat licenseret fra Cradle to Cradle Product Innovation Institute.

13  Udledningen af CO2 udregnes i CEMAsys, som er en elektronisk database til energi- og klimarapportering, der beregner virksomhedens CO2-udledning. 
14 Guarantees of Origin
15  Klimaregnskabet opgøres efter anvisningerne i Greenhouse Gas Protocol (GHG), som er det nærmeste, man kommer en international standard indenfor dette. GHG ligger 

på linje med basiskriterierne i ISO 14064 standarden, og metoden sikrer ensartede og systematiske opgørelser. 

Når et produkt Cradle to Cradle certificeres, vurderes pro-
duktet i ovenstående fem kategorier, hvor det kan opnå fem 
forskellige niveauer alt efter, hvor bæredygtigt produktet er. 
Niveauerne er Basic, Bronze, Silver, Gold og Platinum. Den 
samlede score for de fem kategorier afgøres af det lavest til-
delte niveau. Dvs., at et produkt med tre Gold-, en Silver- og en 
Bronze-score vil få en samlet score som Bronze. 

egetæpper har 14 produkter med Cradle to Cradle Bronze-
certificering og 22 produkter med Cradle to Cradle Silver-
certificering. 

Styr på CO2-udledningerne
Siden 2009 har egetæpper udarbejdet klimaregnskaber for 
hele koncernen. Et klimaregnskab er en opgørelse af virk-

somhedens samlede udledning af CO2.13 Det betyder, at vi 
 holder øje med, hvor meget egetæppers aktiviteter medvirker 
til at øge den globale opvarmning. Det betyder også, at vi kan 
arbejde målrettet på at nedbringe CO2-udledningerne. 

Reduceringen sker gennem energispareprojekter som fx varme-
genvinding i produktionen og fremme af fornybar  energi. Vi 
køber hvert år GO-beviser14 (tidligere RECS-beviser) fra DONG 
Energy’s havvindmøllepark på Horns Rev II. I år er der indkøbt 
GO-beviser for 7.250 MWh, hvilket svarer til 83% af elforbruget 
i Herning og Gram i regnskabsåret. Målet er senest i 2020 at 
indkøbe 100% fornybar energi. 

Klimaregnskabet hjælper os med at se udviklingen i udlednin-
ger over tid. Årets resultat sammenlignes altid med et basisår. 
egetæppers basisår er et gennemsnit af årene 2006-2008. I 
Herning og Gram udledte vi i basisåret 2,4 kg CO2 pr. m2 tæppe, 
vi producerede. I 2015/2016 udledte vi 2,2 kg CO2 pr. m2. På 
koncernplan udledte egetæpper i alt 13.165,5 ton CO2. Find de-
taljer om klimaregnskabet på side 26-27.15 

”Cradle to Cradle er helt i tråd med 
egetæppers værdier, og det er et vigtigt 
skridt på vejen mod at blive den 
tæppeproducent i verden, der er bedst 
til CSR. Med vores 36 Cradle to Cradle 
certificerede produkter sikrer vi, at også 
leverandørerne gør en reel indsats for en 
mere bæredygtig verden.” 

CSR-chef Jan Ladefoged
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Vi har stor fokus på produktegenskaber og arbejder målrettet på at nedbringe ne-
gative påvirkninger fra vores tæpper. Hver især er tæpperne certificeret i henhold til 
en bred vifte af inter nationale og nationale standarder, der sikrer, at tæpperne på alle 
måder lever op til de højeste kvalitets- og miljøkrav. Vores certificeringer dækker alt 
fra sikkerhed, sundhed, indeklima og miljø til livscyklusanalyser, bæredygtigt byggeri, 
byggevare deklarationer, rengøringskvalitet og maritim sikkerhed. Det betyder, at vi er 
godt dækket ind i forhold til de mangeartede krav, der stilles rundt om i verden. 

Vi stiller også en lang række produktoplysninger til rådighed for forbrugerne. Bl.a. pro-
dukt- og miljødeklarationer, information om hvordan tæpperne monteres korrekt, og 
hvordan de skal behandles ved brug, vedligehold og bortskaffelse. 

Det store regnestykke
Som noget nyt arbejder vi på at beregne, hvad det koster samfundet, at vi produce-
rer gulvtæpper. Det kaldes Natural  Capital Accounting og handler om at prissætte 
miljøbelastningen ved at producere forskellige produkter. Det er et komplekst regne-
stykke, som i egetæppers tilfælde viser, at de største miljø påvirkninger ved at pro-
ducere tæpper opstår ved udvindingen og produktionen af råvarerne, fremfor ved 
produktionen af tæpperne. Regnestykket tydeliggør dermed egetæppers ansvar for 
at påvirke værdikæden – med særlig vægt på leverandørerne – i en mere bæredygtig 
retning. Det er en proces, vi allerede har taget hul på, men fremadrettet vil det komme 
endnu mere i fokus. 

FORBRUGERFORHOLD

På egetæpper sætter vi en ære i at kunne dokumentere overfor 
kunderne, præcis hvad vores tæpper indeholder, og hvad det betyder 
for miljøet og klimaet. Vi har mange produktcertificeringer, der 
dokumenterer tæppernes indeklimamæssige egenskaber. Det gør det 
let for forbrugerne at træffe oplyste valg.

LOKAL SAMFUNDSUDVIKLING OG -INVOLVERING

Vi har altid betragtet det som en vigtig del af egetæppers identitet 
at støtte lokalsamfundet. Derfor samarbejder vi hvert år med lokale 

organisationer, uddannelsesinstitutioner og myndigheder om at skabe 
udvikling, udviklingsmuligheder og bæredygtige forhold. 

Fremtidens medarbejdere starter med de unge. Derfor fastsatte 
vi sidste år et mål om at skabe flere praktikpladser på egetæp-
per frem mod 2020. Det har allerede nu resulteret i 3 nye praktik-
pladser, som enten er besat eller bliver det i løbet af kort tid. Vi 
samarbejder aktivt med uddannelsesinstitutioner og andre inte-
ressenter for at skabe nye muligheder for kompetenceudvikling, 
herunder udvikling af nye og eksisterende uddannelser. Blandt 
andet søger vi i øjeblikket 6 industrioperatør-elever til en 2-årig 
uddannelse, som vi lancerede for et par år siden i et samarbejde 
med 3F, VIA Design, Dansk Mode & Textil, EUC Lillebælt og en 
række andre danske tæppeproducenter. Uddannelsen klæder 
eleverne på til at have overblik over processerne i produktionen 
og er tiltænkt både nye medarbejdere udefra og nuværende 
medarbejdere, som ønsker at få en uddannelse. 

Cisilia og Citybois underholdt syge børn
egetæpper har gennem en årrække doneret penge til KidsAid 
Fonden, der har som formål at støtte syge og svage børn. Ved 
hjælp af motionskampagner for medarbejderne indsamles 
der penge til et godt formål. egetæpper donerer 1 kr. for hver 
kilo meter, medarbejderne bevæger sig indenfor forskellige 
motions kategorier. I år har vi på den måde samlet 93.076 kr. 
sammen til det gode formål. Pengene er tidligere gået til bl.a. 
De Danske Hospitalsklovne og børneafdelingen på Regions-
hospitalet Herning, men i år valgte vi i stedet at fokusere på at 
give børnene en god oplevelse og et pusterum fra sundheds-
systemet ved at invitere dem til intimkoncert med nogle af deres 
store idoler fra den danske musikscene. 

I april 2016 bød egetæpper 200 syge børn med ledsager 
velkommen til en skøn koncert med Cisilia og Citybois i ege-
tæppers eget atelier, der i dagens anledning var forvandlet til 
koncertsal. Arrangementet var gratis for deltagerne, der også 
fik mad og drikke med i oplevelsen. Arrangementet var en stor 
succes, som vi overvejer at gentage næste år. 

Velgørenhed er en del af forretningen
Gennem ”ege fonden – Vibeke og Mads Eg Damgaards Fond” 
uddeles der hvert år midler, der stammer fra ejerskabet af ege-
tæpper. Midlerne går primært til kulturelle og almennyttige for-
mål i lokalsamfundet. I år har ege fonden bl.a. støttet Den Jyske 
Sangskole, Museet Heart, Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts 
Museum og Ensemble MidtVest. Samlet set har ege fonden 
 doneret 4.529.232 kr. til forskellige formål i år. 

I USA går 1% af omsætningen til den private velgørende 
organi sation DIFFA (Design Industries Foundations Fighting 
AIDS), som forsøger at bekæmpe AIDS. I resten af verden går 
1% af salget fra tæppekollektionen ege Couture til samme 
 organisation. Tiltaget er stadig relativt nyt, men vi forventer et 
stigende beløb til DIFFA hvert år. I år har vi doneret 59.770 kr. 
til DIFFA. 

”Vi står overfor et generationsskifte på 
mange områder, og derfor er det vigtigt 
at få dygtige og initiativrige elever og 
lærlinge ind i virksomheden. Det giver 
energi og dynamik i afdelingerne og er med 
til at sikre fortsat vækst. Så vi opfordrer 
til, at både unge og andre, der ønsker at 
dygtiggøre sig, søger de opslåede elev- og 
lærlingestillinger.”

HR Manager Annette Agerbo
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På egetæpper vil vi opretholde det høje fokus på leverandør-
styring i fremtiden. Ved hjælp af bl.a. Natural Capital Accounting 
bliver det blotlagt, hvor i værdikæden de største påvirkninger 
forekommer, og det giver os mulighed for at arbejde på at ned-

CSR I FREMTIDEN

bringe påvirkningerne, enten ved at skubbe leverandørerne 
i den rigtige retning eller ved at finde leverandører, der viser 
bedre resultater på fx miljøsiden. 

Fremtidige mål1992

ISO 9001 

Kvalitets-

certificering

1996

ISO 14001 

Miljø-

certificering

Første officielle 

APV

Første Miljø-

redegørelse

EMAS Miljø-

verificering

1998

EN 1307

Produkt-

egenskaber 

2002

INSTA 800 

Rengørings-

kvalitet

2006

DS/OHSAS 

Arbejdsmiljø-

certificering

CE-mærkning

2007

BRE Livscyklus-

analyse

2008

LEED Bære-

dygtigt byggeri

BASTA Krav til 

farlige stoffer

2009

BVD3 

Byggevare-

deklarationer

Første

Klimaregnskab

2010

BVB Byggevare-

bedømmelser

Tilsluttet FN's 

Global Compact

Første CSR-

rapport

2011

Klimapartnerskab 

med 

DONG Energy

2012

EPD Miljø-

deklaration i

ISO 14025

Trans-Q, Archilles 

godkendelse

CSR-afdeling 

oprettet

2013

Cradle to  

Cradle Silver på 

"Barcode  

Ecoline Modular"

CSR-politik

EPD Miljø-

deklaration på 

6 produkter

Code of 

Conduct

Leverandør-

styring 

iværksættes

CSR-certificering 

efter DS 49001

2014

2020  Strategi 

"Sustainable 

Carpet Design" 

vedtages

2015

Cradle to Cradle 

Bronze certifice-

ring af Ecotrust 

bagsiden

Material Health 

Declaration på 

Ecotrust-bag-

siden

Vinder af CSR 

Strategy Award 

på CSR Awards

DS 49001 certifi-

cering i Gram

2016

Cradle to  Cradle 

certificering af 

34 nye produkter

Vinder af Clean 

World prisen ved 

Danish Design 

Awards

ISO 50001 

 Energiledelse 

Natural Capital 

 Accounting beregnes

UN Guiding Principles 

implementeres

Øvrige fabrikker 

 inkluderes i DS 49001

Vi er nået langt på egetæpper, men CSR er en rejse uden endestation. 
Det er altid muligt at gøre det bedre eller at sætte nye initiativer i gang. 
Den globale udvikling øger hele tiden presset på virksomhederne for at 
finde nye og bedre løsninger.

Internt på fabrikkerne har vi fokus på at få vores energiledelse 
certificeret som en del af ledelsessystemet. Vi tager for alvor hul 
på den opgave næste år. Om kort tid føres et andet stort projekt 
ud i livet, som vi har arbejdet på længe; overførelse af overskuds-
varmen fra egetæppers produktion til det lokale fjernevarme-
værk. I Herning forventes genvindingen af overskudsvarme at 
kunne opvarme 250 hustande på årsbasis. I Gram forventes det 
at kunne dække 110 husstande. 

Vi fortsætter selvfølgelig også arbejdet med at udbrede Cradle 
to Cradle filosofien i hele virksomheden, og i fremtiden ønsker vi 
at få CSR-certificeret alle egetæppers fabrikker efter DS 49001, 
ligesom vi skal have gang i implementeringen af UN Guiding 
Principles, som omhandler menneskerettigheder i erhvervslivet. 
Vi står altså overfor en række spændende og krævende opga-
ver, som vi glæder os til at tage fat på. 
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G4-INDIKATORER

Vi har i år valgt at rapportere på 39 indikatorer. I modsætning til tidligere år præsenteres 
en større del af indikatorerne udelukkende i tabelform. Bemærk, at 8 af indikatorerne er 
flyttet til tabellen på side 32. Vi opgør for første gang også kun samlede tal for Herning 
og Gram, hvor det tidligere har været adskilt.

Alle indikatorer er vurderet til at være væsentlige for egetæpper ud fra følgende tre 
spørgsmål:

• Hvorfor er indikatoren vigtig for egetæpper?
•  Hvordan håndterer vi indikatoren på egetæpper (ledelses tilgang)?
• Hvordan evaluerer/vurderer vi resultatet?16 

MILJØ

G4-EN2: Genanvendte råmaterialer
I Herning bruger vi udvalgte typer genanvendte garner, filt og backing, og i Gram filt og 
backing. I 2015/2016 har vi brugt 1.679.841 kg genanvendte råmaterialer. Det svarer til 
10,1% af det samlede materialeforbrug.

G4-EN6: Energibesparelser
Der er gennemført følgende energispareprojekter i år:
 
•  I Herning er der installeret et varmegenvindingsanlæg ved flisemaskinen, som gi-

ver bedre indeklima og sikrer energibesparelse i form af varmeveksler. 
•  I Herning er der igangsat udskiftning af alle lysstofrør til LED lys. Projektet er stadig 

i gang. 
•  I Gram er der etableret opsamling og genbrug af det vand, der løber ved siden af, 

når tæpperne påføres 40 grader varmt vand, før de føres ind i ovnen. Derved mind-
skes behovet for at opvarme vand. 

•  I Gram er der etableret spjæld på 32 ventilationsudsug, så disse lukkes, når de ikke 
er i drift. Det mindsker varmetab. 

•  I Gram er der indstillet automatiske start- og stoptider for spraybom for at minimere 
spild. 

Tilsammen har det resulteret i en beregnet energibesparelse på 4.942,5 GJ. 

16  Vi har fravalgt at offentliggøre væsentlighedsanalysen af indikatorer i rapporten. Interesserede kan henvende sig 
til egetæpper, hvis de ønsker yderligere information om, hvordan de enkelte indikatorer håndteres. 

DATA

Global Reporting Initiative (G4) er et sæt retningslinjer for rapportering, 
som sikrer, at virksomheder anvender samme type data hvert år. Det  

giver derfor mulighed for at drage paralleller og sammenligne virksom-
hedernes præsentationer. 
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17  Der er foretaget ændringer i basisåret for scope 1 og 2, da fabrikken i Vejle er solgt, og hhv. datterselskabet i USA er tilføjet sammen med Hammer Tæpper og Foamtex med 
den del, der vedrører truck og produktion af tæpper for Bentzon og Hammer Tæpper. 18 McDonough Braungart Design Chemistry; en organisation, der vurderer indholdsstoffer i produkter med henblik på Cradle to Cradle certificering.

G4-EN15: Direkte drivhusgasudledninger (scope 1)
Direkte udledninger af drivhusgas fra kilder, der ejes eller kon-
trolleres af egetæpper. Beregningerne inkluderer også ud-
vinding af brændsler. 

Hos egetæpper omfatter det: 

•  Forbrænding af naturgas til processer og produktion af var-
me. Herunder også den del, der går til produktion af elektri-
citet, der sælges eksternt. 

• Forbrænding af brændselsolie til produktion af varme.
•  Forbrænding af benzin, diesel og flydende gas. 

Det omfatter intern transport i og mellem produktions-
enhederne, samt den del af persontransporten, der foregår 
i egetæppers egne biler. Transport, der foregår i leasede 
biler, hører under scope 3.

Den samlede mængde CO2-udledning under scope 1 er 
7.562  ton. Diagrammet viser et samlet fald på 2.356 ton CO2 
siden basis året, hvilket svarer til et fald på 24%.17 Dermed har vi 
faktisk udledt lidt mere CO2 i år end sidste år, hvor der var et fald 
på 29% ift. basisåret. Stigningen skyldes primært stigende flise-
produktion, som er en ekstra proces ift. væg-til-væg tæpper. 

G4-EN17: Andre indirekte drivhusgasudledninger (scope 3)
Andre indirekte udledninger omfatter en bred vifte af aktiviteter, 
der kan medtages. På egetæpper har vi besluttet at inkludere 
følgende:

• Transport i leasede køretøjer
• Rejser med fly, tog og færge
• Godstransport

Den samlede mængde CO2-udleding under scope 3 er 
4.573  ton. Det er en stigning på 785 tons CO2 ift. basisåret, 
svarende til en stigning på 21%. Stigningen skyldes en større 
mængde godstransport. 

G4-EN16: Indirekte drivhusgasudledninger (scope 2)
Indirekte emissioner er defineret som de emissioner, der stam-
mer fra indkøbt elektricitet, varme og damp. Beregningerne in-
kluderer også udvinding af brændsler. 

Hos egetæpper omfatter det:

•  Forbrug af fjernvarme i Danmark, samt elektricitet i vores 
produktionsenheder. 

Den samlede mængde CO2-udledning under scope 2 er 
2.510 ton. Det er et fald på 3.066 ton CO2 siden basisåret, hvil-
ket svarer til et fald på 55%. Det er væsentligt mere end sidste år, 
hvor faldet var på 38% ift. basisåret. En del af denne reduktion 
skyldes, at Danmark generelt producerer mere elektricitet base-
ret på fornybar energi, og dermed reduceres CO2-udledningen 
automatisk.

Vi har selv købt fornybar energi svarende til 1.479 ton CO2-
udledning, som kan fratrækkes de 2.507 ton CO2 for elforbru-
get i scope 2. Dermed bliver ”nettoudledningen” reduceret til 
1.028 ton CO2, som vises i grafen.
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G4-EN18: Drivhusgasudledningers intensitet
Når CO2-udledningen opgøres pr. m2 tæppe ses det, at CO2 pr. 
m2 er reduceret, når der er tale om direkte udledninger (scope 
1). Her har vi reduceret fra 1,29 kg CO2 pr m2 til 1,17 kg. De in-
direkte udledninger (scope 2) er reduceret fra 0,60 kg CO2 pr. m2 
til 0,30 kg. Til gengæld er andre indirekte udledninger (scope 3) 
på grund af øget godstransport steget fra 0,51 kg CO2 pr. m2 til 
0,76 kg. 
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G4-EN27: Initiativer til at begrænse skadelige påvirkninger
Vi har udvidet antallet af Cradle to Cradle-certificerede pro-
dukter fra et produkt og en bagside til at omfatte samlet set 35 
produkter og en bagside. Dermed er der skabt større overblik 
over mulighederne for substituering af indholdsstoffer, og i 
sam arbejde med MBDC18 og vores leverandører påbegyndes 
arbejdet med at forbedre tæppeprodukterne, bl.a. via substitu-
tion, hvor det vurderes at være hensigtsmæssigt. 

G4-EN31: Investeringer i miljøbeskyttelse
Under G4-EN6 er forskellige energispareprojekter beskrevet. 
Disse projekter kan betragtes som investeringer i miljøbeskyt-
telse, primært i forbindelse med emissioner. Den samlede inve-
stering beløber sig til 1.100.723 kr. 
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ARBEJDSFORHOLD

G4-LA1: Arbejdsstyrke og personaleomsætning
Tidligere har vi opgjort arbejdsstyrken ved at tælle antal ansatte 
i årets løb. Fra i år har vi besluttet at opgøre arbejdsstyrken efter 
samme metode, som anvendes i årsregnskabet; ATP-metoden. 
Denne metode beregner arbejdsstyrken ud fra årets ATP-ind-

betalinger delt ud på antal fuldtidsansatte. Denne opgørelse slår 
altså alle medarbejdere sammen til antal fuldtidsstillinger, inkl. 
ferieafløsere, som ikke tidligere er medregnet i CSR-rapporten. 

Mænd Kvinder Nyansatte mænd Nyansatte kvinder
Mænd, der har 

forladt ege
Kvinder, der har 

forladt ege

< 30 år  20   9  4  5  7 10

30-50 år  73  56 13  4 12  9

>50 år 115  35 16  5 10  2

Total 208 100 33 14 29 21

Arbejdsmiljøudvalg, 1 på hver fabrik
Beslutningstagere, der udstikker retningslinjer for arbejdsmiljøet 
og sikkerhedsarbejdet

Arbejdsmiljøgrupper – 8 stk. fordelt på 2 fabrikker
Tager sig af de daglige sikkerheds- og arbejdsmiljøopgaver. 

14 medarbejdere, heraf 9 ledere 20 medarbejdere, heraf 10 ledere

G4-LA2: Personalegoder
Alle medarbejdere tilbydes følgende personalegoder:

• Sundhedsforsikring
• Kantineordning (kun i Herning)
• Bonus (efter 3 måneders prøvetid)

G4-LA5: Medarbejdere i arbejdsmiljøudvalg
Vi har både Arbejdsmiljøgrupper og et Arbejdsmiljøudvalg på 
egetæpper. Nogle personer sidder i begge udvalg. 6,8% af den 
samlede arbejdsstyrke indgår i de formelle grupper og udvalg. 

Det meget høje antal fraværstimer for kvinder, hvor der kun 
er 2 skadelidte, skyldes primært en enkelt arbejdsskade. Med-
arbejderen er efter næsten et års sygemelding tilbage på fuld tid.

Initiativer til at forbedre det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø
Der er indkøbt og udleveret sikkerhedssko, således at alle pro-
duktionsmedarbejdere nu har fået dem, og en proces er igang-

sat for at højne sikkerhedskulturen på egetæpper. Målet er nul 
arbejdsulykker inden 2020. 

En større trivselsundersøgelse er gennemført for at afdække 
det psykiske arbejdsmiljø i Herning og Gram, og vi er pt. i gang 
med opfølgning på analysen. 

Mænd Kvinder Funktionærer Timelønnede Total

Herning 2,4 3,2 2,1 3,0 2,4

Gram 3,9 3,4 3,9 4,0 4,0

Samlet fravær 2,9

G4-LA10: Medarbejderudvikling
egetæpper lægger stor vægt på, at medarbejderne udvikler sig. 
Dels er dygtige medarbejdere en vigtig forudsætning for at ska-
be en driftig virksomhed, og dels medvirker det til at tiltrække og 

*  Ekstern uddannelse indeholder kun tal for Gram. Vi har desværre ikke overblik over omfanget af ekstern uddannelse i Herning i år, da systemet for registrering af dette er 
under implementering. 

* Bemærk, at lederne optræder to gange i denne statistik, fordi de også indgår i gruppen af funktionærer eller timelønnede.

fastholde medarbejderne. Derfor bruger vi mange ressourcer 
på at træne og efteruddanne vores medarbejdere. 

Ekstern uddannelse betalt af egetæpper* Intern uddannelse 

Antal medarbejdere   5   38

Antal timer 244 1.463

Kvinder Mænd Total

Ledere* 11  30  41

Funktionærer 72  57 129

Timelønnede 28 151 179

Alle medarbejderne er repræsenteret både via tillidsmand og 
arbejdsmiljørepræsentanter, alt efter område.

Sygefravær
egetæpper har en overordnet målsætning om max 4% syge-
fravær for koncernen uden langtidsfravær, §56 fravær og  u lykker. 

Herunder ses fordelingen af sygefravær på de to fabrikker på 
hhv. funktion og køn. 

G4-LA6: Arbejdsskader, ulykker, fravær, samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Kvinder Mænd

Snitskader 1 7

Ledskader 0 5

Øjenskader 0 2 

Faldulykker 4 9

Øvrige 0 5

Arbejdsskader, som har resulteret i fravær 2 13

Tabte arbejdstimer på grund af arbejdsskader 1.664 1.392

Dødsfald 0 0

Tæt-på-uheld 3 11

G4-LA12: Fordeling af medarbejdere på køn og funktion

• Fysioterapeutordning
• Medarbejderklub (efter 3 måneders prøvetid)
• Mulighed for lån af sommerhus på Læsø
• Medarbejderrabat på bl.a. fitness og forbrugsvarer
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MENNESKERETTIGHEDER

SAMFUNDET

PRODUKTANSVAR

SAMLET OVERSIGT OVER INDIKATORER, DER OMHANDLER KLAGER OG SANKTIONER

G4-HR4: Risiko for manglende respekt for 
fagforeningsfrihed og kollektiv forhandling
Der er ikke vurderet risiko for manglende respekt på dette områ-
de. Medarbejderne bestemmer selv, om de ønsker at være med 
i en fagforening. Vi følger de kollektive overenskomster mellem 
DA og hhv. 3F, Dansk Metal, HK Privat og Teknisk Landsforbund. 

Alle vores leverandører til produkterne har fået tilsendt vores 
Code of Conduct til accept og underskrift. Det fremgår af den-
ne, at de skal respektere medarbejdernes ret til fagforenings-
frihed og kollektiv forhandling. Vi har ikke kendskab til overtræ-
delser af dette krav. 

G4-HR5: Risiko for børnearbejde
Der er ikke risiko for børnearbejde på egetæpper. Vi har i alt 9 
ungarbejdere, som ikke udfører farligt arbejde eller natarbejde. 
Vores Code of Conduct stiller krav til leverandørerne om, at 
vi ikke accepterer børnearbejde. De leverandører, der ligger i 
højrisikoområder, auditeres onsite for at sikre, at de lever op til 
kravet. En enkelt højrisikoleverandør har på vores foranledning 
udarbejdet en politik for at hindre børnearbejde i at finde sted 
på virksomheden fremadrettet. 

Hvis vi får konkret kendskab til børnearbejde, stoppes sam-
arbejdet med leverandøren øjeblikkeligt, indtil situationen er 
løst. Samtidig har egetæpper forpligtet sig til at afbøde negative 
konsekvenser for de berørte børn. 

G4-SO4: Implementering af  
retningslinjer for korruption og bestikkelse
Alle ledere og medarbejdere på egetæpper er grundigt infor-
meret om vores retningslinjer for antikorruption og -bestikkelse. 
Der er udviklet informationsmaterialer på en række sprog, og 
der er tidligere gennemført en stor test af medarbejdernes for-
ståelse af retningslinjerne. Testen skal efter planen gentages 

G4-PR1: Vurdering af produkter
36 tæppeprodukter er omfattet af en Material Health Assess-
ment af MBDC i USA, og der foreligger et godt grundlag for for-
bedringer af produkternes sundhedspåvirkninger. Det sætter vi 
fokus på i det kommende år. 

egetæppers serviceydelser omfatter anbefaling af gulvlime 
til montering af tæpper. Anbefalingerne tager udgangspunkt 
i limenes påvirkning af indemiljøet. Der er 30 lavt-emitteren-
de gulvlime på listen over i alt 31 gulvlime. Det er 5 mere end 
sidste år, hvilket bl.a. er et resultat af egetæppers påvirkning 
af limleverandøren i forhold til at øge indsatsen for et bedre 
indemiljø.

G4-HR6: Risiko for tvangsarbejde
Der er ikke risiko for tvangsarbejde på egetæpper. 

Vores Code of Conduct stiller krav til leverandørerne om, at vi 
ikke accepterer nogen form for tvangsarbejde, ej heller at de 
drager fordel af det. Leverandørerne forventes heller ikke at til-
bageholde identifikationspapirer, rejsedokumenter eller  andre 
former for personlige papirer fra deres medarbejdere. Som 
noget nyt har vi også udarbejdet en kontraktlig forpligtelse til 
eksterne håndværkere og rengøringsmedarbejdere på ege-
tæpper, som indebærer, at deres arbejdsgiver skal sikre dem 
ordentlige og frie forhold, en fair løn og have styr på sikker-
heden. 

Vi har ikke kendskab til overtrædelse af dette krav. Hvis vi får 
konkret kendskab til tvangsarbejde, stoppes samarbejdet med 
leverandøren øjeblikkeligt, indtil situationen er løst. Samtidig har 
egetæpper forpligtet sig til at afbøde negative konsekvenser for 
de berørte parter. 

med passende mellemrum. Følgende parter får løbende infor-
mation om området:

• 91 leverandører
• 57 lande med agenter/distributører
• 11 datterselskaber

G4-PR3: Oplysning om produkter
Ifølge egetæppers interne procedurer for produktinformation 
om produkter og serviceydelser er følgende informationer på-
krævet:

• Bortskaffelse af produktet
•  Indhold (særligt, hvor der er risiko for skadelige påvirkninger 

af miljø og sociale forhold)
•  Indkøb (sourcing) af komponenterne i produkter og service-

ydelser
•  Sikker brug af produkter og serviceydelser

Alle produkter og serviceydelser lever op til disse krav og pro-
cedurer. 

G4-nr. Emne Spørgsmål Svar

G4-EN29 Miljø Sanktioner for manglende overholdelse af miljølovgivningen Ingen sanktioner

G4-EN34 Miljø Klager pga. manglende overholdelse af miljølovgivningen Ingen klager

G4-HR3 Menneskerettigheder Tilfælde af diskrimination Ingen tilfælde

G4-HR12 Menneskerettigheder Klager over krænkelser af menneskerettighederne Ingen klager

G4-SO3 Samfundet Risiko for korruption og bestikkelse på fabrikkerne Ingen vurderet risiko

G4-SO8 Samfundet Sanktioner for manglende overholdelse af lovgivningen 
generelt

Ingen sanktioner

G4-PR2 Produktansvar Sanktioner for manglende overholdelse af lovgivningen og 
produkters sikkerhed og sundhed

Ingen sanktioner

G4-PR4 Produktansvar Sanktioner for manglende overholdelse af lovgivningen om 
mærkningsordninger

Ingen sanktioner

G4-PR7 Produktansvar Sanktioner for manglende overholdelse af 
markedsføringslovgivningen

Ingen sanktioner
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SAMLET INPUT/OUTPUT  
FOR TÆPPEPRODUKTIONEN

Uddybende forklaring til tabellen findes på næste side.

G4-indikator Input 2015/2016 2014/2015 Note nr.

G4-EN3: Internt energiforbrug 
G4-EN5: Energiintensitet

Energiforbrug
MWh kWh/m² MWh kWh/m²

Note 1

El- og gasforbrug og brint til truck Energi 39.817 7,02 37.248 6,59

Egenproduktion af el Gas til elproduktion 1.012 - 1.960 -

Vedvarende energi Vedvarende energi 7.250 1,28 6.752 1,19 Note 2

G4-EN8: Vandudtræk Vandforbrug m³ Liter/m² m³ Liter/m² Note 3

92.863 16,37 88.667 15,68

G4-EN10: Genanvendelse af vand Genanvendelse af vand m3 % m3 % Note 4

29.111 31,3%

G4-EN1: Materialeforbrug Materialeforbrug Ton Kg/m² Ton Kg/m² Note 5

Materialer i alt 17.502 3,08 16.570 2,93

Råmaterialer Til tæppeproduktion 16.671 2,94 15.726 2,78

Vedvarende råmaterialer 573 - 548 -

Ikke-vedvarende råmaterialer 16.098 - 15.178 -

Emballage Emballage i alt 718 0,13 724 0,13

Vedvarende emballage 289 - 272 -

Ikke-vedvarende emballage 429 - 452 -

Associerede procesmaterialer Drift & vedligehold i alt 113 0,02 120 0,02

G4-EN23: Vægt af affald og 
bortskaffelsesmetode Affald Ton Kg/m² Ton Kg/m² Note 6

Genvinding Genvinding 329 0,06 435 0,08

Termisk genanvendelse Termisk genanvendelse 1.972 0,35 1.661 0,29

Deponi Deponi 0,4 0,00 0 0,00

Destruktion, farligt affald Destruktion, farligt affald 30 0,01 21 0,00

G4-EN22: Vandudledning Udledning m³ Liter/m² m³ Liter/m² Note 7

Procesvand og sanitært vand Spildevand 65.695 11,58 64.023 11,33

G4-EN21: NOX, SO2 og væsentlige 
udledninger Emissioner Ton Kg/m² Ton Kg/m²

CO2-e CO2-e (drivhusgasser) 6.569 1,16 6.362 1,13 Note 8

NOX NOX (luftemission) 4,6 - 4,8 - Note 9

SO2, PM SO2, PM (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 5.674.278 5.653.057

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 faktu-
raer fra leverandøren. I Gram opgøres forbruget efter måler. Mængder af indkøbte varer 
via indkøbsordrer registreres i lagerstyringssystemet og de øvrige manuelle opgørelser. 
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. Spildevandsudledning op-
gøres i både Herning og Gram ud fra interne registreringer af udledning fra produktionen.

Note 1:   Det totale energiforbrug er det samlede forbrug af el, truckgas og naturgas. 
Natur gas anvendes primært til produktion af varme og damp til proces-
serne, samt til rumopvarmning. Naturgas til elproduktion opgøres særskilt. I 
 Herning har et kraftvarmeværk siden 1996 produceret el til det lokale elværk. 
I 2015/2016 er der på kraftvarmeanlægget forbrugt 91.955 m3 naturgas, som 
har givet en elproduktion på 671.402 kWh.

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

Note 3:   Vandet kommer fra den kommunale vandforsyning. Der er ikke mangel på vand 
i disse områder. Vand forbruget omfatter både produktion og bygninger. I Her-
ning udgør farveriets vandforbrug 81% af det totale vandforbrug. I Gram udgør 
det 88%.

Note 4:   Genanvendelse af vand angiver, hvor stor en del af vandudtrækket, vi har gen-
anvendt. Den angivne procentsats er procent af det samlede vandudtræk. 

Note 5:   Materialeforbruget vedr. tæppeproduktion omfatter materialer til luv, farvning, 
bagside og twistset. Materialeforbruget vedr. drift og vedligehold indbefatter 
olie og diverse kemikalier. 
Vedvarende råmaterialer dækker over materialer, som verden ikke forventes at 
løbe tør for (pap og uld). Ikke-vedvarende råmaterialer 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: Ikke-brandbart affald, samt det affald, det ikke er muligt for 
 forbrændingsanlægget at håndtere.  
Destruktion: Fx spildolie, kemikalie- og råvarerester, batterier og lysstofrør. 

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

Note 8:  Til udregning af drivhusgasser, CO2-e fra scope 1 vedrørende produktion i Her-
ning og Gram, anvendes systemet CEMAsys og dermed samme omregnings-
faktor som i Klimaregnskabet. I henhold til nye lovkrav skal egetæpper ikke læn-
gere registrere UHC. I skemaet indgår dog stadig bidraget på 29 ton CO2-e for 
2014/2015. 

Note 9:   Emissioner fra motoranlæg og kedler er baseret på målinger foretaget på an-
læggene.

Note 10:  SO2 og PM: Ikke relevant for egetæppers produktion.
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FORBRUGSOPGØRELSER
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Hver år opstiller vi en række mål for CSR-arbejdet. Vi har mål 
for alle fokusområder i DS 49001. Herunder leverer vi en sta-
tus på målene for 2015/2016. Derefter følger de mål, vi har for 
2016/2017 og fremefter. Målene tager udgangspunkt i  vores 
CSR-politik og de forbedringsmuligheder, der findes. Hver 
fabrik fastsætter selv målsætninger med dertilhørende mål, 

MÅLSÆTNINGER OG MÅL

hvorefter der udarbejdes handlingsplaner for at sikre, at vi når 
målene. 

De små ikoner illustrerer, at dette mål medvirker til at støtte op 
om FN’s verdensmål for bæredygtighed. I Bilag 6 ses ikonerne i 
en tydeligere udgave.

Status på 2015/2016

MILJØ

Målsætning Mål Status

Forebyggelse af forurening og 
fremme af renere teknologi 
100% fornybar energi

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Andelen af fornybar energi af 
elforbruget i Herning og Gram skal 
udgøre 100% senest i 2020.

Igangværende.
Vi følger planen. I år er andelen af 
fornybar energi på 83%.

Bekæmpelse af og tilpasning til 
klimaforandringer
50% reducering af CO2-udledning

Energibesparelsesprojekter skal 
senest i 2020 reducere CO2-
udledningen i scope 1 og 2 med 50% 
ift. basisåret 2007.

Igangværende. 
Gennem klimapartnerskab med 
DONG er der fastlagt projekter, som vil 
føre til det endelige mål i 2020. Vi har 
pt. reduceret den samlede udledning i 
scope 1 og 2 med 35%.

Bæredygtig brug af ressourcer
Genbrug og genanvendelse af 
brugte tæpper i Herning

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Etablering af retursystem for 
brugte tæpper og tæppefliser. 
Egnede tæppefliser renses og 
sælges som genbrug, mens resten 
af de indsamlede returprodukter 
genanvendes som alternativt 
brændstof i cementindustrien eller på 
anden måde. 

Igangværende.
Første fase er afsluttet. Anden fase 
med neddeling af tæpperester til 
genanvendelse på anden måde er 
igangsat.
Vi er i dialog med flere 
samarbejdspartnere, der arbejder 
på forskellige løsningsmodeller, 
og der er set eksempler på 
anvendelsesmuligheder ved 
genvinding. Projektet fortsætter i de 
kommende år.

Bæredygtig brug af ressourcer
50% reduktion af vandforbrug

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET I farverierne i Herning og Gram skal 

det samlede vandforbrug pr. m2 
tæppe senest i 2020 være reduceret 
med 50% i forhold til basisåret 2007.

Igangværende. 
På trods af forskellige vandbesparende 
tiltag, ser vi desværre ikke den 
forventede reduktion i vandforbruget. 
Den samlede reduktion pr. m2 er 
således kun 7%. 

Forebyggelse af forurening og 
fremme af renere teknologi
Mere valide vand- og energidata

I samarbejde med DONG udarbejdes 
et dataindsamlingsprogram til vand, 
el og gas, der skal implementeres 
inden udgangen af regnskabsåret 
2015/2016.

Igangværende. 
Systemet er etableret, og 
indkøringsprocessen er i gang. 
Vi forventer, at det er fuldt 
implementeret i løbet af 2016/2017.
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Målsætning Mål Status

Forebyggelse af forurening og 
fremme af renere teknologi
Forbedre rensning af spildevand i 
Gram 11BÆREDYGTIGE BYER 

OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 
FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET Siden 2009/2010 er der blevet 

arbejdet på bedre rensning af 
spildevand, således at COD-indholdet 
reduceres kraftigt. Vi har pt. tilladelse 
til at udlede 9.000 mg/l COD med 
en tilladt overskridelse på 50% for 
enkeltværdi. Målet er i samarbejde 
med Syddansk Universitet (SDU) og 
to kemikalieleverandører at reducere 
COD-indholdet til 6.000 mg/l via 
udfældning, flokkulering, elektrokemi, 
fordampning og ren kemi. 

Igangværende.
Gennemsnitsværdien for COD er 
8.617 mg/l for kalenderåret 2015, og 
hermed udleder vi ikke mere, end vi 
må. Der er dog sket en stigning ift. 
sidste år. Stigningen skyldes, at vi 
renser og genanvender spildevandet 
i produktionen via ultra filtrering og 
omvendt osmose, og det giver en 
højere koncentration af COD. 
Projektet kører videre i samarbejde 
med Syddansk Universitet og de to 
kemikalieleverandører. 

Bæredygtig brug af ressourcer
Genbrug af overskudsvarme i Gram

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Ved genbrug af overskudsvarme 
fra ovn forventes en reduktion af 
energiforbruget med 10% i 2012/2013 
i forhold til 2009/2010. Beregninger 
fra DONG viser, at der kan udnyttes 
ca. 2.500 MWh/år ved optimal 
udnyttelse. Udstyr forventes etableret 
i 2014/2015, og projektet forventes 
afsluttet i 2015/2016. Projektets 
afslutning udsat til 2016/2017.

Igangværende. 
Anlægget forventes at være i fuld drift 
medio 2016, og vurdering udsættes 
til herefter. Optimering og opfølgning 
forventes ultimo 2016.

Bæredygtig brug af ressourcer
Genbrug af overskudsvarme i 
Herning

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Inden regnskabsårets afslutning 
2014/2015 skal muligheden for at 
udnytte overskudsvarme og sælge 
det til fjernvarme undersøges. 
Beregninger fra DONG viser, at 
der kan udnyttes ca. 4.900 MWh/
år ved optimal udnyttelse. Det 
vil give en energibesparelse for 
fjernvarmeværket.

Afsluttet.
Projektet er klar til installation. 
Der er indgået kontrakt med 
Herning Fjernvarme om at 
levere overskudsvarmen til dem. 
Ny handlingsplan oprettes for 
installationen. 

Forebyggelse af forurening og 
fremme af renere teknologi 
Udfældning af ikke-brugbar 
farveflotte til brændbart affald i 
Gram

11BÆREDYGTIGE BYER 
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Udfældning af flokkulering med 
kemikalier er ikke muligt. Forsøg med 
og opbygning af biologisk rensning 
blev igangsat i 2014/2015, men er nu 
udsat på ubestemt tid. Udvikling af 
forbedrede rensningsmetoder pågår 
i samarbejde med SDU. Der udvikles 
på rensningsmetoder indenfor 
udfældning, flokkulering, elektrokemi, 
fordampning og ren kemi. Projektet 
forventes afsluttet 2019/2020.

Igangværende.
Løbende forsøg fortsætter.

Forebyggelse af forurening og 
fremme af renere teknologi
Reduktion af farvestof i 
tæppeplastrør
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Inden udgangen af kalenderåret 
2015 skal der udføres forsøg med at 
reducere farvestoffet i tæppeplastrør, 
hvor det forventes, at vi årligt kan 
reducere med en beregnet besparelse 
på 3.630 kg.

Afsluttet. 
Forsøgsrapporten blev afsluttet 
med den konklusion, at farven blev 
mørkegrå i stedet for sort, hvilket er 
acceptabelt. 

ARBEJDSFORHOLD

Målsætning Mål Status

Sundhed og sikkerhed på arbejdet 
Udskiftning af reoler i Herning

Udskiftning af reoler fortsættes, til alle er 
skiftet. I mellemtiden foretages der løbende 
eksternt eftersyn, så det sikres, at alle reoler er 
forsvarlige.

Igangværende.  
Vi følger planen for udskiftning af 
reoler. Fase 2 er afsluttet. Fase 3 
forventes afsluttet i 2016/2017. 

Sundhed og sikkerhed på arbejdet  
Alarmoversigt i Herning

Der skal etableres skiltning af alarmer for at 
synliggøre de forskellige alarmers betydning. 
Projektet skal udføres inden udgangen af 
august 2015.

Igangværende. 
Installationen er i gang og forventes at 
være afsluttet medio 2016. 

Sundhed og sikkerhed på arbejdet  
Bedre luftregulering i fliseafdelingen 
i Herning

Som opfølgning på temperaturproblemer 
ved flisemaskinen skal der inden udgangen 
af kalenderåret 2015 foretages ændringer i 
ventilationen.

Afsluttet.  
Ventilationen ved flisemaskinen er 
installeret og sat i drift.

Sundhed og sikkerhed på arbejdet  
Bedre sikkerhed ved skift af 
stansejern på flisemaskinen i 
Herning

Inden udgangen af regnskabsåret 2014/2015 
skal skift af stansejern gøres mere sikkert ved 
at indkøbe og anvende en kran i stedet for en 
truck. Forventes færdiggjort juni 2015.

Afsluttet. 
Kranen er installeret og fungerer. 
Relevante personer har fået instruktion 
i brug af kranen.

Sundhed og sikkerhed på arbejdet  
Forbedre kontorarbejdspladser i 
vedligeholdelsesafd. i Gram

Forbedringer af kontorarbejdspladserne 
i vedligeholdelsesafdelingen forventes 
gennemført i 2014/2015. Forventes færdiggjort  
i løbet af 2015.

Afsluttet. 
Kontor er færdigmonteret og taget i 
brug oktober 2015.

Sundhed og sikkerhed på arbejdet 
Forbedre ergonomi ved Millitron og 
Limovn i Herning

Der skal inden udgangen af regnskabsåret 
2014/2015 installeres et hjælpeværktøj, som 
kan minimere løft og træk i forbindelse med 
isyning ved Millitron og Limovn.  
Hjælpeværktøj er installeret ved Millitron, og 
forventes installeret ved Limovn medio 2015.

Afsluttet. 
Løfteudstyr er installeret ved limovnen 
medio 2015, og instruktion er givet.

Sundhed og sikkerhed på arbejdet 
Minimere støjniveau ved Millitron/
vaskesektion i Herning

Der skal inden udgangen af 2014 foretages 
en kortlægning af støjniveauet ved det nye 
spildevandsanlæg.  
Støjmålinger er foretaget, og pga. støjniveau 
over 80 dB er der igangsat flere initiativer. Der 
mangler fortsat ændring på rørstangen og ny 
støjmåling efterfølgende. 

Afsluttet.  
Reguleringsventil er blevet støjisoleret 
og støjmåling er udført. Konklusionen 
er, at vandrensningen ikke genererer 
generende støj. 

Sundhed og sikkerhed på arbejdet 
Fokus på medarbejdertrivsel 

Indkøb eller udvikling af værktøj, der kan sikre 
øget fokus på medarbejdertrivsel gennem 
tilbagevendende trivselsundersøgelser, samt 
opfølgning på eventuelle problemstillinger, 
undersøgelserne belyser. Processen 
iværksættes i 2015 og forventes implementeret 
inden udgangen af 2016.

Igangværende.  
Trivselsundersøgelse er gennemført, 
og opfølgning på resultatet er 
igangsat. 

MENNESKERETTIGHEDER

Målsætning Mål Status

Grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder (m. flere) 
Implementere UN Guiding Principles 
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Fase 1: Foretage risikovurdering 
af alle menneskerettighederne 
og implementere forbyggende 
foranstaltninger. Forventes afsluttet i 
2015/2016. 
Fase 2: Påvirke leverandører i første 
led til at implementere UN Guiding 
Principles og gennemgå Due 
Diligence processen. Forventes 
afsluttet i 2017/2018. 
Fase 3: Påvirke leverandører i 
første led til at gennemføre Due 
Diligence processen ved deres 
underleverandører. Forventes afsluttet 
i 2020.

Igangværende.  
Efter grundige overvejelser har vi valgt 
at få ekstern hjælp til risikovurderingen 
i Fase 1. Fasen er derfor udskudt til 
2016/2017, hvor den indregnes i 
budgettet. 
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GOD LEDELSE

Målsætning Mål Status

Beslutningsprocesser og struktur 
100% implementering af DS 49001

Implementering af DS 49001, så 
fabrikken i Gram, Bentzon Carpets, 
Hammer Tæpper og Litspin i Litauen 
inkluderes i scopet for certificeringen 
senest i 2020.

Igangværende.  
I 2015 blev Gram DS 49001-certifi-
ceret. Dermed følges planen. 

Beslutningsprocesser og struktur  
Flere kvinder i ledelsen
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Inden for de næste 4 år (målt fra 
2015) at øge andelen af kvindelige 
bestyrelsesmedlemmer fra 25% 
til minimum 40% af bestyrelsens 
generalforsamlingsvalgte medlemmer, 
der pt. består af 4 medlemmer.  
Ledere 
30% af alle nyansatte ledere skal 
fremover være kvinder. 
30% af alle ledere skal i 2017 være 
kvinder. 
På længere sigt ønsker vi, at 
fordelingen mellem mænd og 
kvinder i ledergruppen afspejler 
fordeling mellem mænd og kvinder i 
virksomheden generelt. 
Målene er koncernmål, men de 
vedtagne initiativer implementeres 
med udgangspunkt i Herning og 
efterfølgende på de øvrige lokationer. 

Igangværende. 
Bestyrelsen 
Der har ikke været valg til bestyrelsen 
i 2015/2016, og derfor er der ikke 
sket ændringer i bestyrelsens 
sammensætning. Der er valg i det 
nye år, og kandidatlisten tæller både 
mænd og kvinder.  
Ledere 
Der er foretaget 4 ansættelser på 
ledelsesniveau, hvoraf 1 var en 
kvinde (25%). Efterfølgende blev hun 
headhuntet af et andet firma, og 
stillingen blev derefter besat af en 
mand. 
Pt. er der 27% kvindelige ledere 
i egekoncernen, hvilket er 1% 
mindre end sidste år. Faldet skyldes 
fratrædelser.  
Der er implementeret nyt HR-system, 
der skal hjælpe os til at nå målene 
fremover. 

Beslutningsprocesser og struktur  
Kortlægning af medarbejdere med 
henblik på flere kvinder i ledelsen
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overblik over alle medarbejderes 
funktioner, kompetencer og 
uddannelsesplaner. Dette skal 
medvirke til at identificere potentielle 
nye ledere og sikre relevant 
opfølgning. 

Igangværende. 
Nyt HR-system indkøbt og taget i 
brug. Implementering af systemet 
pågår løbende med henblik på at 
skabe det ønskede overblik. 

FORBRUGERFORHOLD

Målsætning Mål Status

Bæredygtigt forbrug 
Implementere Cradle to Cradle 
principperne i hele virksomheden
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Senest i 2020 udvikle 
produktionsprocesser og 
produktdesign, der i højere grad 
gør det muligt at recirkulere alle 
materialerne i et lukket kredsløb. 
Indgå samarbejde med virksomheder, 
der kan genanvende tæppeaffald på 
nye måder.  
Anvende Cradle to Cradle 
principperne i intern og ekstern 
kommunikation, så medarbejderne 
opnår ejerskab over begrebet og 
forstår tankegangen.

Igangværende. 
Vi har opnået 9 nye Cradle to Cradle 
certifikater, der tilsammen dækker 34 
nye produkter.  
Vi er i dialog med to forskellige 
eksterne parter, der arbejder med 
neddeling og genanvendelse af 
tæppebestanddele.  
Vi arbejder frem mod 2020 fortsat 
på at implementere Cradle to Cradle 
principperne i hele virksomheden.

Beskyttelse af forbrugernes 
sundhed og sikkerhed & 
Bæredygtigt forbrug 
Cradle to Cradle certificering på 
flere produkter
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Senest i 2020 opnå Cradle to Cradle 
certificering på alle Ecoline produkter 
og fliseprodukter, alle Ecotrust 
bagsider samt alle Epoca fladvævede 
tæpper og Epoca fliser. 

Afsluttet 
9 nye Cradle to Cradle certifikater 
opnået, som samlet set dækker 34 nye 
produkter. Herunder alle de nævnte i 
handlingsplanen. 

Målsætning Mål Status

Sundhed og sikkerhed på arbejdet  
Automatisk styring af 
kemikalietilsætning i Gram

I limeri vil der blive etableret automatisk 
tilsætning af kemikalier. Det vil give en kraftig 
forbedring af arbejdsmiljøet og et løft af 
kvalitetssikkerheden.  
Undersøge muligheder for automatisk 
tilsætning i 2014/2015. Målet for etableringen 
forventes at blive 2015/2016. Etablering 
udsættes til 2016/2017 med forventet 
afslutning i 2017.

Udsat 
Grundet prioritering af investering i 
diverse andre projekter, er projektet 
endnu ikke igangsat. Projektet 
udskydes til primo 2016/2017.

Sundhed og sikkerhed på arbejdet 
Uheld og ulykker

Der skal iværksættes tiltag, der sikrer, at der 
ikke forekommer uheld og ulykker i Herning og 
Gram. Vi definerer dette som hændelser, der 
resulterer i mindst 1 dags fravær. Målet er 0 
uheld og ulykker senest i 2020. 

Igangværende.  
Der er købt sikkerhedssko til 
alle produktionsmedarbejdere. 
Medarbejderrepræsentanter har været 
på kursus omkring sikkerhedskultur. 
Yderligere planer for, hvordan 
den generelle sikkerhedskultur på 
virksomheden ændres, er undervejs. 

Udviklingsmuligheder på arbejdet 
Tilbud om efteruddannelse til 
medarbejderne i Gram

Medarbejderne tilbydes frivillig efteruddannelse 
i dansk, matematik og IT i arbejdstiden i Herning 
med fuld løn. Et lignende tilbud skal etableres i 
Gram inden 2017.

Igangværende. 
Lokalaftale er på plads med 
fuld løn under uddannelse i 
Gram. Løsningsmuligheder og 
undervisningsmodeller undersøges.

LOKAL SAMFUNDSUDVIKLING OG -INVOLVERING

Målsætning Mål Status

Jobskabelse og udvikling af 
kompetencer  
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adfærdsdiagnoser 11BÆREDYGTIGE BYER 

OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 
FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Gennemføre mindst 2 praktikforløb 
årligt med 9. klasseelever fra 
folkeskolen (eller lignende skoler) 
med diagnoser som ADHD, Asperger, 
autisme mm. Praktikforløbene 
tilpasses de unges muligheder og 
sigter på at give dem en god oplevelse 
med virksomhedspraktik. 

Igangværende.  
I indeværende år har vi holdt pause 
fra praktikforløbene, mens vi har 
gentænkt processen omkring dem. 
Der er nu strikket et nyt og bedre 
forløb sammen for praktikanterne, 
og vi genoptager praktikforløbene i 
efteråret 2016.

Jobskabelse og udvikling af 
kompetencer 
Etablering af lærepladser
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egetæpper i Herning og Gram har 
pt. 10 lærlinge/elever ansat. Senest i 
2020 skal der være 70% flere, hvilket 
svarer til 17 lærlinge/elever i alt. 

Igangværende.  
Der er oprettet 3 nye lærlinge/
elevpladser i år, hvilket svarer til 43% af 
målsætningen.
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Målsætninger og mål for 2016/2017 og frem

MILJØ

Målsætning Mål Forventes afsluttet

Forebyggelse af forurening og 
fremme af renere teknologi  
100% fornybar energi
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Andelen af fornybar energi af 
elforbruget i Herning og Gram skal 
udgøre 100% senest i 2020.

2020

Bekæmpelse af og tilpasning til 
klimaforandringer 
50% reducering af CO2-udledning

Energibesparelsesprojekter skal 
senest i 2020 reducere CO2 
udledningen i scope 1 og 2 med 50% 
ift. basisåret 2007.

2020

Bæredygtig brug af ressourcer 
Genbrug og genanvendelse af 
brugte tæpper i Herning
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OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Etablering af retursystem for 
brugte tæpper og tæppefliser. 
Egnede tæppefliser renses og 
sælges som genbrug, mens resten 
af de indsamlede returprodukter 
genanvendes som alternativt 
brændstof i cementindustrien eller på 
anden måde.  
Første fase er afsluttet. Anden fase 
med neddeling af tæpperester til 
genanvendelse på anden måde er 
igangsat. 

2020

Bæredygtig brug af ressourcer 
50% reduktion af vandforbrug

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET I farverierne i Herning og Gram skal 

det samlede vandforbrug pr. m2 
tæppe senest i 2020 være reduceret 
med 50% i forhold til basisåret 2007.

2020

Forebyggelse af forurening og 
fremme af renere teknologi 
Mere valide vand- og energidata

I samarbejde med DONG udarbejdes 
et dataindsamlingsprogram til vand, 
el og gas, der skal implementeres 
inden udgangen af regnskabsåret 
2015/2016. Indkøringen har taget 
længere tid end beregnet, men 
forventes at blive afsluttet i 2016/2017.

2016/2017

Forebyggelse af forurening og 
fremme af renere teknologi 
Forbedre rensning af spildevand i 
Gram 11BÆREDYGTIGE BYER 

OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 
FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET Siden 2009/2010 er der blevet 

arbejdet på bedre rensning af 
spildevand, således at COD-indholdet 
reduceres kraftigt. Vi har pt. tilladelse 
til at udlede 9.000 mg/l COD med 
en tilladt overskridelse på 50% for 
enkeltværdi. Målet er i samarbejde 
med Syddansk Universitet (SDU) og 
to kemikalieleverandører at reducere 
COD-indholdet til 6.000 mg/l via 
udfældning, flokkulering, elektrokemi, 
fordampning og ren kemi. 

2019/2020

Bæredygtig brug af ressourcer 
Genbrug af overskudsvarme i Gram

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Ved genbrug af overskudsvarme 
fra ovn forventes en reduktion af 
energiforbrug med 10% i 2012/2013 
i forhold til 2009/2010. Beregninger 
fra DONG viser, at der kan udnyttes 
ca. 2.500 MWh/år ved optimal 
udnyttelse. Udstyr forventes etableret 
i 2014/2015, og projektet forventes 
afsluttet i 2015/2016. Projektets 
afslutning udsat til 2016/2017. 

2016/2017

GOD FORRETNINGSSKIK

Målsætning Mål Status

Fremme af samfundsmæssigt 
ansvar i værdikæden 
Implementering af Code of 
Conduct 11BÆREDYGTIGE BYER 

OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 
FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Udsende egetæppers Supplier 
Code of Conduct til væsentlige 
produktleverandører, samt vores 
transportleverandører og indhente 
deres underskrift på, at de vil 
arbejde i overensstemmelse med 
denne og i samme ombæring 
indsamle informationer om, 
hvilke mærkningsordninger og 
ledelsessystemer, de har.  
Vi afventer fortsat underskrift fra en 
række leverandører. Målet udsat til 
2015/2016

Igangværende.  
Code of Conduct udsendt til 91 
leverandører. Vi afventer fortsat 
accept fra en enkelt leverandør. 8 
leverandører har afvist at underskrive 
og har i stedet sendt anden form for 
dokumentation. 

Fremme af samfundsmæssigt 
ansvar i værdikæden 
Central leverandørstyring

I takt med at koncernens øvrige 
fabrikker inkluderes i scopet 
for DS 49001, etableres central 
leverandørstyring i et IT-system. Der 
udvikles ligeledes fast procedure 
for inkludering af Code of Conduct 
i nye samarbejdsaftaler. Central 
leverandørstyring forventes 
implementeret i 2016/2017.

Igangværende.  
IT-afdelingen har indkøbt et nyt 
ERP-system for hele koncernen, hvori 
central leverandørstyring forventes 
at kunne etableres i fremtiden. ERP-
projektet er i opstartsfase og forventes 
at vare flere år. Målet udsættes, til 
systemet er på plads.

Fremme af samfundsmæssigt 
ansvar i værdikæden 
Udvikling af Code of Conduct til 
agenter 11BÆREDYGTIGE BYER 

OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 
FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Udvikle en Code of Conduct til 
agenter, der skal sikre, at de lever op 
til de krav, egetæpper stiller til bl.a. 
overholdelse af menneskerettigheder, 
arbejdsforhold, miljø og antikorruption. 
Målet er implementering i 2015/2016.

Afsluttet.  
Code of Conduct er udviklet, så den 
omfatter både agenter, distributører 
og datterselskaber. Alle parter har 
modtaget og underskrevet Coden. 

Fremme af samfundsmæssigt 
ansvar i værdikæden 
Information til ekstern arbejdskraft

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Udarbejde en kontraktlig forpligtelse 
til underleverandører til egetæpper 
om ordentlige ansættelsesforhold 
og arbejdsvilkår for deres 
medarbejdere. Der fokuseres i første 
omgang på rengøringsselskab og 
eksterne håndværkere. Målet er 
implementering i 2015/2016.

Afsluttet.  
Informationsmateriale er udviklet og 
udsendt til eksterne leverandører 
af arbejdskraft på egetæpper. Alle 
parter har modtaget og underskrevet 
materialet. 
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Målsætning Mål Forventes afsluttet

Bæredygtig brug af ressourcer 
Genbrug af overskudsvarme i 
Herning

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Baseret på udregninger fra DONG, 
der viser en beregnet besparelse 
på 4.900 MWh/årligt ved at 
genanvende overskudsvarme fra 
ovnen i kommunens fjernvarmeanlæg, 
installeres anlæg i Herning til genbrug 
af overskudsvarme. De 4.900 MWh 
svarer til 250 husstandes årsforbrug. 
Projektet forventes at blive installeret 
og idriftsat i løbet af 2016/2017.

2017 

Bæredygtig brug af ressourcer 
Online fugtmåling i Farveri og Limeri 
i Gram

Reducering af energiforbruget 
gennem online fugtmåling i Farveri 
og Limeri for at undgå overtørring. 
Forventes implementeret ultimo 2016.

2016

Forebyggelse af forurening og 
fremme af renere teknologi  
Udfældning af ikke-brugbar 
farveflotte til brændbart affald i 
Gram

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Udfældning af flokkulering med 
kemikalier er ikke muligt. Forsøg med 
og opbygning af biologisk rensning 
blev igangsat i 2014/2015, men er nu 
udsat på ubestemt tid. Udvikling af 
forbedrede rensningsmetoder pågår 
i samarbejde med SDU. Der udvikles 
på rensningsmetoder indenfor 
udfældning, flokkulering, elektrokemi, 
fordampning og ren kemi. Projektet 
forventes afsluttet 2019/2020.

2019/2020

Forebyggelse af forurening og 
fremme af renere teknologi 
Udfasning af gastruck i Gram

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Bytte den sidste gastruck ud med en 
ny moderne eltruck. 
Det vil forbedre arbejdsmiljøet og 
miljøet, samt fjerne risikoen ved 
at have et gastankanlæg stående. 
Forventes gennemført ultimo 2016.

2016

Forebyggelse af forurening og 
fremme af renere teknologi 
Udskiftning af al belysning i Herning 
til LED

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Inden 2020 skal al belysning i Herning 
skiftes til LED-belysning. 

2020

ARBEJDSFORHOLD

Målsætning Mål Forventes afsluttet

Sundhed og sikkerhed på arbejdet 
Udskiftning af reoler i Herning

Udskiftning af reoler fortsættes, til alle er 
skiftet. I mellemtiden foretages der løbende 
eksternt eftersyn, så det sikres, at alle reoler er 
forsvarlige.

2016/2017

Sundhed og sikkerhed på arbejdet 
Alarmoversigt i Herning

Der skal etableres skiltning af alarmer for at 
synliggøre de forskellige alarmers betydning. 
Projektet, der skulle have været udført inden 
august 2015, er fortsat i gang og forventes 
afsluttet medio 2016.

2016

Sundhed og sikkerhed på arbejdet  
Automatisk styring af 
kemikalietilsætning i Gram

I Limeriet vil der blive etableret automatisk 
tilsætning af kemikalier. Det vil give en kraftig 
forbedring af arbejdsmiljøet og et løft af 
kvalitetssikkerheden.  
Undersøge muligheder for automatisk 
tilsætning i 2014/2015. Målet for etableringen 
forventes at blive 2015/2016. Etablering 
udsættes til 2016/2017 med forventet 
afslutning i 2017.

2017

Sundhed og sikkerhed på arbejdet 
Fokus på medarbejdertrivsel 

Indkøb eller udvikling af værktøj, der kan sikre 
øget fokus på medarbejdertrivsel gennem 
tilbagevendende trivselsundersøgelser, samt 
opfølgning på eventuelle problemstillinger, 
undersøgelserne belyser. Processen 
iværksættes i 2015 og forventes implementeret 
inden udgangen af 2016.

2016

Sundhed og sikkerhed på arbejdet 
Uheld og ulykker

Der skal iværksættes tiltag, der sikrer, at der 
ikke forekommer uheld og ulykker i Herning og 
Gram. Vi definerer dette som hændelser, der 
resulterer i mindst 1 dags fravær. Målet er 0 
uheld og ulykker senest i 2020. 

2020

Sundhed og sikkerhed på arbejdet  
Bedre og mere sikkert opkog i 
Farvekøkkenet i Gram

Ved at effektivisere brugen af eksisterende 
kogekar og opstille et mindre basisk kogekar vil 
kvaliteten af diverse opkog forbedres, samtidig 
med at det vil hindre tilstoppede filtre og 
forbedre arbejdsmiljøet væsentligt. Forventes 
implementeret 2016/2017.

2016/2017

Sundhed og sikkerhed på arbejdet 
Forbedre udsug og ventilation i 
Farvekøkken i Gram

Forbedring af udsug og ventilation i 
Farvekøkken vil sikre et bedre arbejdsmiljø 
for medarbejderne i afdelingen. Forventes 
implementeret medio 2016.

2016

Sundhed og sikkerhed på arbejdet 
Minimere manuelt skærearbejde på 
skærebord i Gram

Montering af et 4 meter CADCAM-anlæg på 
”4 meter-skærebordet” vil minimere manuelle 
skæreopgaver på bordet. Primo 2016 
undersøges og testes et anlæg i Tyskland 
med et udvalg af vores tæpper. Forventes 
implementeret ultimo 2016.

2016

Sundhed og sikkerhed på arbejdet 
Nye eldrevne slangepumper i 
Compound (tanklager) i Gram

Nye eldrevne slangepumper skal erstatte 
de luftdrevne pumper på tanklageret for at 
reducere støjniveauet. Forventes gennemført 
ultimo 2016. 

2016

Udviklingsmuligheder på arbejdet 
Tilbud om efteruddannelse til 
medarbejderne i Gram

Medarbejderne tilbydes frivillig efteruddannelse 
i dansk, matematik og IT i arbejdstiden i Herning 
med fuld løn. Et lignende tilbud skal etableres i 
Gram inden 2017.

2017

MENNESKERETTIGHEDER

Målsætning Mål Forventes afsluttet

Grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder (m. flere) 
Implementere UN Guiding Principles

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Fase 1: Foretage risikovurdering 
af alle menneskerettighederne 
og implementere forbyggende 
foranstaltninger. Forventes afsluttet i 
2015/2016. 
Fase 2: Påvirke leverandører i første 
led til at implementere UN Guiding 
Principles og gennemgå Due 
Diligence processen. Forventes 
afsluttet i 2017/2018. 
Fase 3: Påvirke leverandører i 
første led til at gennemføre Due 
Diligence processen ved deres 
underleverandører. Forventes afsluttet 
i 2020. 
Efter grundige overvejelser har vi valgt 
at få ekstern hjælp til risikovurderingen 
i Fase 1. Fasen er derfor udskudt til 
2016/2017.

Fase 1: 2016/2017 
Fase 2: 2017/2018 
Fase 3: 2020
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GOD FORRETNINGSSKIK

Målsætning Mål Forventes afsluttet

Fremme af samfundsmæssigt 
ansvar i værdikæden 
Implementering af Code of 
Conduct 11BÆREDYGTIGE BYER 

OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 
FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Udsende egetæppers Supplier 
Code of Conduct til væsentlige 
produktleverandører, samt vores 
transportleverandører og indhente 
deres underskrift på, at de vil 
arbejde i overensstemmelse med 
denne og i samme ombæring 
indsamle informationer om, 
hvilke mærkningsordninger og 
ledelsessystemer, de har.  
Vi afventer fortsat underskrift fra 
enkelte leverandører. Målet udsat til 
2016/2017.

2016/2017

Fremme af samfundsmæssigt 
ansvar i værdikæden 
Central leverandørstyring

I takt med at koncernens øvrige 
fabrikker inkluderes i scopet 
for DS 49001, etableres central 
leverandørstyring i et IT-system. Der 
udvikles ligeledes fast procedure 
for inkludering af Code of Conduct 
i nye samarbejdsaftaler. Central 
leverandørstyring forventes 
implementeret i 2016/2017. 
Medio 2016 startes udvikling og 
implementering af nyt ERP system, 
som forventes at kunne håndtere 
central leverandørstyring. Derfor 
udsættes målet til ERP-systemet er 
færdigt i 2017/2018.

2017/2018

LOKAL SAMFUNDSUDVIKLING OG -INVOLVERING

Målsætning Mål Forventes afsluttet

Jobskabelse og udvikling af 
kompetencer  
Praktikforløb for unge med 
adfærdsdiagnoser 11BÆREDYGTIGE BYER 

OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 
FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Gennemføre mindst 2 praktikforløb 
årligt med 9. klasseelever fra 
folkeskolen (eller lignende skoler) 
med diagnoser som ADHD, Asperger, 
autisme mm. Praktikforløbene 
tilpasses de unges muligheder og 
sigter på at give dem en god oplevelse 
med virksomhedspraktik. 

Løbende

Jobskabelse og udvikling af 
kompetencer 
Etablering af lærepladser

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

egetæpper i Herning og Gram har 
pt. 10 lærlinge/elever ansat. Senest i 
2020 skal der være 70% flere, hvilket 
svarer til 17 lærlinge/elever i alt. 

2020

FORBRUGERFORHOLD

Målsætning Mål Forventes afsluttet

Bæredygtigt forbrug 
Implementere Cradle to Cradle 
principperne i hele virksomheden

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET

Senest i 2020 udvikle 
produktionsprocesser og 
produktdesign, der i højere grad 
gør det muligt at recirkulere alle 
materialerne i et lukket kredsløb. 
Indgå samarbejde med virksomheder, 
der kan genanvende tæppeaffald på 
nye måder.  
Anvende Cradle to Cradle 
principperne i intern og ekstern 
kommunikation, så medarbejderne 
opnår ejerskab over begrebet og 
forstår tankegangen.

2020

GOD LEDELSE

Målsætning Mål Forventes afsluttet

Beslutningsprocesser og struktur 
100% implementering af DS 
49001

Implementering af DS 49001 på 
fabrikken i Gram, Bentzon Carpets, 
Hammer Tæpper og Litspin i Litauen 
inkluderes i scopet for certificeringen 
senest i 2020.

2020

Beslutningsprocesser og struktur  
Flere kvinder i ledelsen 

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITETBestyrelsen 

Inden for de næste 4 år (målt fra 
2015) at øge andelen af kvindelige 
bestyrelsesmedlemmer fra 25% 
til minimum 40% af bestyrelsens 
generalforsamlingsvalgte medlemmer, 
der pt. består af 4 medlemmer. 
Ledere 
30% af alle nyansatte ledere skal 
fremover være kvinder. 
30% af alle ledere skal i 2017 være 
kvinder. 
På længere sigt ønsker vi, at 
fordelingen mellem mænd og 
kvinder i ledergruppen afspejler 
fordeling mellem mænd og kvinder i 
virksomheden generelt. 
Målene er koncernmål, men de 
vedtagne initiativer implementeres 
med udgangspunkt i Herning og 
efterfølgende på de øvrige lokationer. 

Bestyrelsen: 2019 
Ledere: 2017/2018

Beslutningsprocesser og struktur  
Kortlægning af medarbejdere med 
henblik på flere kvinder i ledelsen

11BÆREDYGTIGE BYER 
OG LOKALSAMFND 12 ANSVARLIGT 

FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITETInden udgangen af 2017 at have skabt 

overblik over alle medarbejderes 
funktioner, kompetencer og 
uddannelsesplaner. Dette skal 
medvirke til at identificere potentielle 
nye ledere og sikre relevant 
opfølgning. 

2017
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BILAG 1: EMAS-DEKLARATION BILAG 2: G4-INDHOLDSINDEKS

Nr. Emne Kapitel Side

G4-1 Ledelsespåtegning Bæredygtighed over hele linjen 5

Organisationsprofil

G4-3 Organisationens navn Profil 6

G4-4 Primære brands, produkter og services Profil 6

G4-5 Organisationens hovedkontor Profil/ege worldwide 6

G4-6 Antal lande, hvor organisationen opererer Profil/ege worldwide 6

G4-7 Ejerstruktur God ledelse/Henvisning til Årsrapporten 2015/2016 14

G4-8 Markeder Profil/ege worldwide 6

G4-9 Nøgletal for organisationen Profil/ege worldwide 6

God ledelse/Henvisning til Årsrapporten 2015/2016 14

G4-10 Arbejdsstyrke G4-indikatorer/G4-LA1 28

G4-11 Ansatte med overenskomst Arbejdsforhold/Overenskomster udgør grundlaget 
for arbejdet

17

G4-12 Leverandørkæde Menneskerettigheder og god forretningsskik 15

G4-13 Væsentlige ændringer Profil/Indimellem tager vi et break 7

G4-14 Forsigtighedstilgang Profil/Vi skubber på 7

G4-15 Eksterne forpligtelser Profil/Vi skubber på 7

G4-16 Komiteer og sammenslutninger Profil/Vi skubber på 7

Væsentlighed

G4-17 Finansielle resultater God ledelse/Henvisning til Årsrapporten 2015/2016 14

G4-18 Væsentlighedsanalyse G4-indikatorer 
G4-indikatorer, note 16

25

Interessenter

G4-24 Interessentinvolvering Din mening betyder noget 8

G4-25 Udvælgelse af interessenter Din mening betyder noget 8

G4-26 Dialog med interessenter Din mening betyder noget 8

G4-27 Nøgleemner ifølge interessenter Din mening betyder noget 8

Rapportopbygning

G4-28 Rapporteringsperioden Om rapporten 4

G4-29 Dato for seneste rapport Om rapporten, note 2 4

G4-30 Rapporteringshyppighed God ledelse 14

G4-31 Kontakt os Om rapporten 4

G4-33 Ekstern verifikation af rapporten Om rapporten 4

G4-34 Organisationsstruktur God ledelse/Henvisning til Årsrapporten 2015/2016 14

G4-56 Værdier 
CSR-politik 
Code of Conduct

Profil 
Uddrag af CSR-politikken 
Menneskerettigheder og god forretningsskik

6 
10 
15

Indikatorer for egetæppers CSR Kapitel Side

Økonomi

G4-EC1 Direkte økonomisk værdi God ledelse/Henvisning til Årsrapporten 2015/2016 14

Miljø

G4-EN1 Materialer fordelt på vægt Samlet input/output for tæppeproduktionen 32

G4-EN2 Genanvendte materialer G4-indikatorer/G4-EN2 25

G4-EN3 Direkte energiforbrug Samlet input/output for tæppeproduktionen 32

G4-EN5 Energi-intensitet Samlet input/output for tæppeproduktionen 32

G4-EN6 Energibesparelser G4-indikatorer/G4-EN6 25
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Nr. Emne Kapitel Side

G4-EN8 Vandudtræk Samlet input/output for tæppeproduktionen 32

G4-EN10 Genanvendelse af vand Samlet input/output for tæppeproduktionen 32

G4-EN15 Direkte drivhusgasudledninger G4-indikatorer/G4-EN15 26

G4-EN16 Indirekte drivhusgasudledninger G4-indikatorer/G4-EN16 26

G4-EN17 Andre indirekte drivhusgasudledninger G4-indikatorer/G4-EN17 27

G4-EN18 Drivhusgasudledningers intensitet G4-indikatorer/G4-EN18 27

G4-EN21 NOX, SOX og andre væsentlige udledninger Samlet input/output for tæppeproduktionen 32

G4-EN22 Vandudledning Samlet input/output for tæppeproduktionen 32

G4-EN23 Vægt af affald og bortskaffelsesmetode Samlet input/output for tæppeproduktionen 32

G4-EN27 Initiativer til at begrænse skadelige virkninger G4-indikatorer/G4-EN27 27

G4-EN29 Sanktioner for manglende overholdelse af 
miljølovgivning

Samlet oversigt over indikatorer, der omhandler 
klager og sanktioner

31

G4-EN31 Investeringer i miljøbeskyttelse G4-indikatorer/G4-EN31 27

G4-EN34 Klager pga. manglede overholdelse af 
miljølovgivning

Samlet oversigt over indikatorer, der omhandler 
klager og sanktioner

31

Arbejdstagerforhold

G4-LA1 Arbejdsstyrke og personaleomsætning G4-indikatorer/G4-LA1 28

G4-LA2 Personalegoder G4-indikatorer/G4-LA2 28

G4-LA5 Medarbejdere i arbejdsmiljøudvalg G4-indikatorer/G4-LA5 28

G4-LA6 Arbejdsskader, ulykker, fravær, samt fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø 

G4-indikatorer/G4-LA6 28

G4-LA10 Medarbejderudvikling G4-indikatorer/G4-LA10 29

G4-LA12 Fordeling af medarbejdere på køn og funktion G4-indikatorer/G4-LA12 29

Menneskerettigheder

G4-HR3 Tilfælde af diskrimination Samlet oversigt over indikatorer, der omhandler 
klager og sanktioner

31

G4-HR4 Risiko for manglende respekt for fagforeningsfrihed 
og kollektiv forhandling

G4-indikatorer/G4-HR4 30

G4-HR5 Risiko for børnearbejde G4-indikatorer/G4-HR5 30

G4-HR6 Risiko for tvangsarbejde G4-indikatorer/G4-HR6 30

G4-HR12 Klager over krænkelser af menneskerettighederne Samlet oversigt over indikatorer, der omhandler 
klager og sanktioner

31

Samfundet

G4-SO3 Risiko for korruption og bestikkelse Samlet oversigt over indikatorer, der omhandler 
klager og sanktioner

31

G4-SO4 Implementering af retningslinjer for antikorruption 
og bestikkelse

G4-indikatorer/G4-SO4 30

G4-SO5 Tilfælde af korruption og bestikkelse Samlet oversigt over indikatorer, der omhandler 
klager og sanktioner

31

G4-SO8 Sanktioner for manglende overholdelse af 
lovgivningen generelt

Samlet oversigt over indikatorer, der omhandler 
klager og sanktioner

31

Produktansvar

G4-PR1 Vurdering af produkter G4-indikatorer/G4-PR1 31

G4-PR2 Sanktioner for manglende overholdelse af 
lovgivning om produkters sikkerhed og sundhed

Samlet oversigt over indikatorer, der omhandler 
klager og sanktioner

31

G4-PR3 Oplysninger om produkter G4-indikatorer/G4-PR3 31

G4-PR4 Sanktioner for manglende overholdelse af 
lovgivning om mærkningsordninger

Samlet oversigt over indikatorer, der omhandler 
klager og sanktioner

31

G4-PR7 Sanktioner for manglende overholdelse af 
markedsføringsloven

Samlet oversigt over indikatorer, der omhandler 
klager og sanktioner

31

BILAG 3: EMAS-INDHOLDSINDEKS

Emne Kapitel Side

Rapporteringsperiode Om rapporten 4

EMAS registrering Om rapporten, note 3 4

Miljøverifikator og valideringsdato Bilag 1: EMAS-deklaration 46

Kommunikation Din mening betyder noget 
God ledelse

8 
14

Næste verifikation Om rapporten, note 2 4

Deklaration Bilag 1: EMAS-deklaration 46

ege-koncernen/virksomhedsprofil Profil 6

Væsentlige ændringer Profil/Indimellem tager vi et break 7

Ledelsesberetning Bæredygtighed over hele linjen 5

Produktbeskrivelse Profil/Koncernfakta 6

Virksomhedslokation Profil, note 4 og note 5 6

Medarbejderinvolvering Arbejdsforhold/Medarbejderne tager del i indsatsen 17

Procesbeskrivelse Flow i tuftingproduktionen 12

Organisationens miljøpolitik Uddrag af CSR-politikken 10

Klimapolitik Uddrag af CSR-politikken 10

Scope Miljøforhold/EMAS-data for de særligt interesserede 18

Miljøgodkendelser Miljøforhold/EMAS-data for de særligt interesserede  
+ note 10

18

Henvisning til gældende lovbestemte miljøkrav Uddrag af CSR-politikken 10

Aktuelle miljøsager Miljøforhold/EMAS-data for de særligt interesserede 18

Afvigelser Miljøforhold/EMAS-data for de særligt interesserede 18

Henvendelser (miljø) G4-indikatorer/Samlet oversigt over indikatorer, der 
omhandler klager og sanktioner

31

Miljømålsætninger og mål (miljø) Målsætninger og mål 35-36 
41-42

Beskrivelse af miljøledelsessystemet og EMAS Miljøforhold 
Miljøforhold/National Pioneer certifikat for EMAS-
registrering

18 

Væsentlige miljøpåvirkninger og effekter Bilag 4: Væsentlige miljøpåvirkninger og effekter 50

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

4 
32-33

Energiforbrug Samlet input/output for tæppeproduktionen 32-34

Energiproduktion Samlet input/output for tæppeproduktionen 32-33

Vedvarende energi Samlet input/output for tæppeproduktionen 32-33

Vandforbrug Samlet input/output for tæppeproduktionen 32-34

Affald Samlet input/output for tæppeproduktionen 32-33

Spildevand Samlet input/output for tæppeproduktionen 32-33

Emission Samlet input/output for tæppeproduktionen 
Bilag 4: Væsentlige miljøpåvirkninger og effekter

32-33 
50

Støj Bilag 4: Væsentlige miljøpåvirkninger og effekter 50

Samlet input/output Samlet input/output for tæppeproduktionen 32-33

48 49



BILAG 4: VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRKNINGER  
OG EFFEKTER19

Udvikling, råvarer, produktion og udledning
Både i forbindelse med udvikling og indkøb vurderes de råvarer, 
der skal indgå i produktionen af tæpper. Der stilles strenge krav, 
som rækker langt ud over de lovmæssige krav, og der foreta-
ges grundig undersøgelse af markedet for at kunne udvælge 
produkter med lav miljøbelastning. Da garn, bærevæv, bagside-
materialer og emballage primært består af syntetiske materialer, 
anses de for at have en væsentlig miljøpåvirkning. Farvestoffer 
og kemikalier, der er omfattet af farlighedsbegrebet, anses li-
geledes for væsentlige. Vi forsøger ud fra denne vurdering at 
påvirke leverandøren i en mere miljørigtig retning. 

Som produktionsvirksomhed har vi et stort ressourceforbrug. 
Derfor er det vigtigt, at vi arbejder målrettet på at reducere vo-
res forbrug af el, gas og vand. Atmosfæren påvirkes med emis-
sion af CO2 og NOX, og vandforbruget påvirker grundvands-
standen. 

I forbindelse med produktionen arbejder vi med at optimere 
udnyttelsen af ressourcer for at reducere det totale ressource-
forbrug og den samlede mængde affald. Vi vurderer også nyt 
produktionsudstyr inden køb for at sikre, at den mest miljøven-
lige teknologi så vidt muligt anvendes. 

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

Spildevand og affald er også miljøpåvirkninger, der er omfattet 
af lovmæssige krav, og som vurderes årligt med det formål at 
forbedre og/eller minimere dem.

Der foretages løbende optimering af affald til genbrug. I for-
bindelse med termisk genanvendelse påvirkes det omgivende 
miljø med drivhuseffekt og forsuring, da der ved forbrænding 
afgives CO2, NOX og SO2, men ved at vælge at afbrænde i store 

anlæg sikres bedst mulig forbrænding og dermed mindst mulig 
påvirkning. 

Den emballage, vi anvender, består af pap eller plast. Plastem-
ballage fremstilles af polyethylen og polypropylen og anses der-
med for at have en væsentlig påvirkning, idet der til fremstilling 
af disse anvendes olie, som er en ikke-fornybar ressource. 

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøet vurderes løbende på baggrund af APV’er, sik-
kerhedsrunderinger, uheld og tæt-på-uheld. APV gennemføres 
hvert tredje år og blev sidst gennemført i 2014 i Herning. Gram 
har gennemført APV i 2015. Støjpåvirkning anses for væsent-
lig, hvis den er omfattet af lovbestemmelser, eller der kommer 
klager. 

Transport
Transport af produkter er forbundet med visse påvirkninger af 
miljøet, bl.a. CO2. 

Produktoplysninger, montering og brug
Miljøledelsessystemet sikrer, at der er bliver udført omfattende 
test og deraf følgende deklarationer af vores produkter med 
hensyn til kvalitets- og miljøegenskaber. 

Til eventuel nedlimning af tæpper anbefales kun anvendelse af 
gulvlime med så lave emissioner som muligt; de såkaldte EC1 
klassificerede gulvlime. Andre gulvlimstyper anses for at bidra-
ge med væsentlig større miljøpåvirkning. 

Øvrige miljøpåvirkninger
Det er i samarbejde med de lokale myndigheder vurderet, at 
den eksterne støj fra egetæpper i Herning ikke overskrider kra-
vet i miljøgodkendelsen fra Herning Kommune. I Gram overskri-
der den eksterne støj ikke kravet fra Haderslev Kommune.
 
Generelt kan der siges om egetæppers emissioner, at værdi-
erne for organiske og uorganiske stoffer overholder alle græn-
seværdierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001. 

19 Miljøpåvirkninger og effekter relaterer sig til fabrikkerne i Herning og Gram.

BILAG 5: BEREGNINGSGRUNDLAG 
OG DATAKILDER FOR CO2-BEREGNING

BILAG 6: FN'S 17 VERDENSMÅL

Som nævnt tidligere sammenlignes årets resultat i klimaregn-
skabet altid med et basisår for at vise udviklingen over tid. Hvis 
der foregår ekstraordinære aktiviteter i regnskabsåret, fx på 
grund af udvidelse af produktionen, opgøres udledningen i for-
bindelse 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. I år 
har vi ændret basisåret, fordi vi fremadrettet medregner Ham-
mer Tæpper A/S, samt for datterselskabet i USA vedrørende fly-
rejser og transport. Den tidligere fabrik i Vejle er også fjernet helt 
fra klimaregnskabet, da den nu er blevet solgt.

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 
internationale standarder, og som opfylder kravene i henhold til 
Greenhouse Gas Protokollen. I forhold til de danske emissioner 
er der for el brugt Energinets.dk’s deklaration og 125% meto-
den. 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 Hammer Tæpper, mod-
tages et miljøregnskab fra Via Egencia. Til udregning af gods-
transport for Herning og Gram er der anvendt ’Klimakompas-
set’; en internetbaseret beregningsmodel udviklet af Dansk 
Industri, Erhvervsstyrelsen og FORCE. 
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