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øbelproducenten Fritz Hansen, som 
er kendt for sine designmøbler, har 
længe arbejdet med at reducere sin 

CO2-udledning internt. Nu vil virksomhe-
den kigge på leverandørernes produktions-
metoder for at få en endnu grønnere profil.

Fritz Hansen er en af de godt 100 dan-
ske virksomheder, der er med i Carbon20-
samarbejdet. Projektet er et innovativt triple 
helix samarbejde mellem kommuner, uni-
versiteter og private virksomheder. 
Formålet er at forbedre kommunernes enga-
gement i virksomhedernes klimainitiativer. 
Allerød Kommune og Aalborg Universitet er 
samarbejdspartnere i Fritz Hansens projekt. 
Udover at Fritz Hansen har til huse i Allerød 
Kommune, er de to institutioner henholds-

vis medudvikler og partner på Carbon20. 
Fritz Hansen blev inviteret med i Carbon20 
af Allerød Kommune, og startede projektet i 
begyndelsen af året. På nuværende tidspunkt 
har virksomheden fokus på sine fire nøgle-
leverandører. 

Handlingsplaner og audit
Den miljøansvarlige hos Fritz Hansen, Lou-
ise Them Kjølholm, fortæller, at leverandø-
rerne selv vælger deres handlingsplaner og, 
at Fritz Hansen derefter følger op med intern 
audit. Det er et bevidst valg fra koncernens 
side, at handlingsplanerne udarbejdes af le-
verandørerne selv. 

”Projektet skaber bedre forankring hos 
leverandørerne, når de ikke føler, at den 
grønne leverandørstyring er noget, de bliver 
påduttet”, siger Louise Them Kjølholm.  

Alligevel er det vigtigt for Fritz Hansen at 
presse på, hvis virksomheden mener, at der 
er områder, hvor der kan gøres mere. Hvor 
mange resurser og dermed også hvor langt ud 
i leverandørkæden projektet kan gå, kan den 
projektansvarlige ikke sige noget om endnu. 

Generelt er virksomhedens strategi at være 
realistisk og tålmodig. Det er vigtigt, at der er 
gennemsigtighed i projektet, og at de mål, der 
eventuelt ikke er blevet opnået, bliver gennem-
gået i øjenhøjde med leverandørernes virkelig-
hed, mener Louise Them Kjølholm. 

Efterspørgsel fra kunder
Virksomheden har oplevet stigende efter-
spørgsel fra kontraktmarkedet. Det er en af 
hovedårsagerne til, at Fritz Hansen har taget 
initiativ til netop grøn leverandørstyring.

”Kunderne kommer ugentligt med fore-
spørgsler om grønnere produktion” siger 
Louise Them Kjølholm. 

Selvom det er små skridt, virksomheden 
tager imod at få grønnere leverandører, er 
den miljøansvarlige hos Fritz Hansen sikker 
på, at fremtiden byder på mere grøn leve-
randørstyring på grund af det skærpede krav 
fra kunderne.

M

FRiTz HanSen SaTSeR på 
gRøn leveRandøRSTyRing
Fritz Hansen er med i Carbon20-samarbejdet og vil med et nyt CSR-tiltag 
sikre grønnere leverandørstyring. 
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Den 3. og 4. oktober mødes forskere fra hele verden i Aarhus for at 
diskutere, hvordan forskning kan bidrage til konkrete løsninger inden 
for bl.a. CO2-reduktion, klimabetingede oversvømmelser, affald, 
grøn vækst og bæredygtig forvaltning af økosystemer. 

Arbejder du med at finde løsninger på konkrete miljøproblemer? 
Deltag i konferencen Science for the Environment og:

• Fortæl forskerne, hvad de vigtigste problemer på miljøområdet er

• Få inspiration til nye løsninger på de problemer du arbejder med

• Find mulige samarbejdspartnere til finansiering fra EU
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Carbon20
Carbon 20-projektet arbejder for at 
styrke kommuner og virksomheders 
samarbejde om klimatiltag.
Carbon 20 er udviklet af green 
Cities-kommunerne Albertslund, 
Allerød, Ballerup, Herning, Kolding 
og København. næstved Kommune 
er desuden partner i projektet sam-
men med KL, Aalborg universitet, 
Business Kolding og gate 21. Carbon 
20 er støttet af Life+.

•

Kunderne efterspørger grøn leverandørstyring. Derfor går møbelproducenten Fritz Hansen den vej.


