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VERDENSMÅL 12: 

ANSVARLIGT FORBRUG OG 
PRODUKTION

Ansvarlighed er vores kerneværdi i Give Steel. 

Det gælder både i vores produktionsprocesser og vores adfærd 

- generelt overfor hinanden, kunder og samarbejdspartnere. 

Det gælder også i forhold til affaldshåndtering og muligheden 

for genbrug. Derfor stemmer delmål 12.4, 12.5 og 12.6 godt 

overens med vores værdisæt.

12.4 og 12.5: Miljømæssig forsvarlig håndtering 

Vi genbruger, hvad vi kan og arbejder ansvarligt med genbrug 

samt korrekt håndtering af væsker, affald og klimatruende 

materiale i det daglige. En stor del af vores produktion sker ved 

eldrevne maskiner, ligesom vi er i en udviklingsproces, hvor 

vores produktion bliver stadig mere CO2 venlig. F.eks er vi igang 

med at implementere vandbaseret maling som ny standard. Vi 

arbejder hele tiden på at optimere vores arbejdsprocesser og 

opmuntrer andre til også at søge optimeringsmuligheder både i 

forhold til effektivitet og miljø. 

Vi har fokus på, hvor vi i vores produktion og montage kan agere 

mere miljøbevidst. Omdrejningspunktet for vores designfase er 

optimering, og jo mere stål vi sparer, jo mere CO2 sparer vi også. 

Et gennemtænkt og optimeret konstruktionsdesign reducerer 

også CO2 forbruget i transporten og minimerer dermed 

byggeriets samlede klimaaftryk. I forhold til transport forventer 

vi samme ansvarlighed overfor miljøet og hinanden hos vores 

leverandører og logistikpartnere. 

12.6: Vores 3-sporede bæredygtighedsstrategi 

sigter på øget rapportering af vores bæredygtige adfærd. I vores 

transformationsproces kigger vi også på mulighederne for 

rapportering af ”Den tredobbelte Bundlinje” indenfor områderne: 

social, miljø og økonomi.

OPSUMMERING
Vi udfører ansvarlig produktion 

med fokus på:

1. Sikkerhed

2. Ressourceforbrug

3. Kemikaliehåndtering

4. Brug af vandbaseret maling

5. Affaldshåndtering til genbrug 

6. Minimeret produktionstid

7. Eldrevet maskineri

8. Effektiv transport

FN’s VERDENSMÅL 12: 

Responible consumption and production

 

12.4 Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig 

forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i 

hele deres livscyklus i overensstemmelse med 

de aftalte internationale rammebetingelser og 

deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt 

reduceres for at mindske deres negative 

indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. 

 

12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden 

væsentligt reduceres gennem forebyggelse, 

reduktion, genvinding og genbrug. 

 

12.6 Opmuntre virksomheder, især store og 

transnationale virksomheder, til at arbejde 

bæredygtigt og til at integrere oplysninger om 

bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

VORES MÅL, VERDENSMÅL 12

Vores vækst og fokus på bæredygtighed kræver at vi, 

både som arbejdsgiver og medarbejdere, har fokus på at 

reducere vores CO2 aftryk i dagligdagen. Det gælder både i 

vores produktion og administration, såvel som på de mange 

byggepladser i Danmark og udland, hvor vi arbejder.  

Med ny teknologi effektiviserer vi produktion og 

montage så CO2 forbruget pr opgave reduceres.

Med vandbaseret maling, fremtidssikrer vi vores 

malerhal til en mere bæredygtig fremtid.

Måling og rapportering af vores bæredygtighed 

skal integreres i vores årlige evalueringer, 

herunder måling af udvikling på alle tre bundlinjer, 

den økonomiske, den miljømæssige og den 

sociale bundlinje.


