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Verdensmålene – en del
af en virksomheds DNA

En virksomhed har et DNA.
”Vi er ved at omdefinere vores virksomheds DNA,” sagde E.ONs adm. direktør for
nogen tid siden i forbindelse med et strategiseminar. Han talte om lokalt og globalt
ansvar. Talte om de nulevende og fremtidige generationer i verden. Talte om
nødvendigheden af i fællesskab at udvikle nye strategier, og han understregede
nødvendigheden af, at virksomheden lærer undervejs. Læring er noget
fundamentalt i denne organisation: Den nye lærende organisation.
Vi lever i en ny tid. Der er behov for
udsyn og helhedssyn – i en ny virksomheds-, natur- og verdensforståelse.
En virksomhed er ikke en lukket
maskine, der kører sit eget kortsigtede
og snæversynede løb. De virksomheder,
der tilhører morgendagen, udvikler,
forbereder og gennemfører nye
strategier, der indeholder et andet
virksomheds-DNA, end det gamle.

hvorledes vi udvikler både de nye kompetencer og intelligenser i mennesker
og samfund og de nye organisations- og
ledelsesformer, der skal være i stand til
at begribe og gribe alt dette, således at
det blandt andet udvikler sig til konkrete
organisationer, hvor mennesker kan
være, og som bidrager til at gøre en
positiv forskel i verden, herunder
bidrager til opnåelse af de 17 verdensmål.

Den fjerde industrielle revolution, som
vi er midt i, og som jo i langt overvejende
grad fremstilles som et fysisk, digitalt
og biologisk fænomen, er også et organisatorisk-ledelsesmæssigt fænomen, og
den store udfordring lige nu er at forstå,

Verdensmålene og de 17 verdensmålsdimensioner er det nye bæredygtighedsbegreb. Det er indtil videre ikke et klart
og entydigt begreb at udvikle strategier
og lederskab ud fra, men det kommer.
Overalt i verden er der i disse år

organisationer, institutioner og andre,
der på forskellige måder arbejder med
at præcisere, operationalisere og
konkretisere de 17 verdensmål og de
169 delmål, så det bliver lettere dels
at lede efter målene, dels at måle og
registrere fremskridt og adfærd, og dels
at rapportere og udarbejde regnskaber
og årsrapporter – i lande, kommuner,
regioner og virksomheder. Det er dét,
der er ved at ske nu – og det går hurtigt.
I de kommende år vil vi se mange
DNA-processer i private virksomheder.
Virksomhedernes selv- og omverdensforståelse vil blive ændret. Jeg tror, at
det gamle virksomhedsparadigme har

udlevet sig selv, har haft sin tid. Nye
virksomheder, nye strategier, nye former
for målinger og rapporter, nye regns
kaber, nye organiserings- og ledelsesformer - er allerede
på vej, er ved at
være synlige. Og
det går hurtigt.

STEEN HILDEBRANDTPh.D., professor &
adjungeret professor
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Tag med på rejsen …

Vi skal omstille vores energiforbrug fra fossile brændsler til vedvarende energi.
Det er opgaven, vi har stillet os selv i Danmark og som verdenssamfund. Vi skal
grundlæggende vinde kapløbet mellem, hvor hurtigt klimaforandringerne udfolder
sig, og hvor hurtigt de grønne energiløsninger udvikler sig.
På vejen mod et mere bæredygtigt
samfund er der behov for nytænkning
og nye partnerskaber. Derfor har vi i
E.ON Danmark gennem de seneste år
intensiveret vores indsats inden for
udvikling af ny grøn energiproduktion
og partnerskaber med både private og
offentlige aktører.
Dette arbejde har næppe været vigtigere
end nu. Tiden er derfor også til, at vi
lancerer vores første danske bæredygtighedsrapport. Tidligere har vi

rapporteret om vores bæredygtighedsarbejde via vores nordiske koncern.
Fremover udkommer den danske
rapport en gang om året.

eMobilitetsløsninger er udviklet i tæt
samarbejde med kunder og en række
partnere som elbilproducenter, delebilskoncepter og biludlejningsselskaber.

I vores bæredygtighedsrapport kan du
læse om, hvordan vi forsøger at lede
den grønne omstilling ved det gode
eksempels magt inden for de områder, vi
opererer, og hvordan vi bidrager til FNs
verdensmål. I 2017 har vi haft et særligt
fokus på at gøre det mere attraktivt at
skifte fra fossilbil til elbil. Vores

I rapporten kan du også læse om vores
mange partnerskaber, der blandt andet
omfatter elbusser i København, ny
innovativ solvarme, overskudsvarme
fra industrien, geotermi, og vores
biogasanlæg, som udover at producere
biometan, omdanner rester til ressourcer.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne
takke samarbejdspartnere og
medarbejdere for
hver dag at bidrage til kampen for
en mere bæredygtig verden. Der er
brug for alle gode
kræfter på rejsen.
God læselyst!

Tore Harritshøj
CEO
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E.ON i Danmark
E.ON SE er et af Europas største privatejede energiselskaber med hovedsæde i
Essen. E.ON Danmark indgår i E.ON-koncernens nordiske virksomhed, der har
hovedkontor i Malmø. E.ON SE har mere end 32 mio. kunder i Europa og
Nordamerika, og har de seneste ti år investeret €11 mia. i vedvarende energikilder
og arbejder målrettet på at omstille verden til et fossilfrit samfund.
I Danmark er vores ambition at drive
den grønne omstilling og være den
foretrukne partner inden for bæredygtige
energiløsninger.
I Danmark fokuserer vi på energiproduktion fra vedvarende energikilder,
energinetværk og energieffektive
kundeløsninger.
Vi har investeret massivt i udviklingen
af grønne og innovative energiløsninger
– fra at forsyne elektrisk transport med
strøm fra E.ONs havvindmøllepark,
Rødsand II, til udviklingen af nogle af
Danmarks største og mest effektive
biogasanlæg, som vi driver i samarbejde
med lokale partnere. Vi ejer og driver
Danmarks største netværk af ladestand
ere og tilbyder ladeløsninger til private,
virksomheder og den offentlige sektor.
Vi ejer og driver tre biogastankstationer i
partnerskab. Endelig har vi leveret
og servicerer en hurtigladeløsning til
københavnske elbusser – et projektsamarbejde med Københavns Kommune.

E.ON Danmark – en del af en global energivirksomhed
69 medarbejdere
i Danmark

Danmarks førende
udbyder af bæredygtige
mobilitetsløsninger

Sælger og rådgiver om el, gas,
varme, energieeffektivesering
og integrerede energiløsninger

430 millioner kr.
i omsætning

4 store biogasanlæg

30 lokale kraftvarmeværker
og 4 fjernvarmeværker

Danmarks største
ladenetværk til elbiler

Havvindmølleparken
Rødsand II

3 biogastankstationer
i partnerskab
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Styringsmodel og
rapportering

E.ONs nordiske selskab overlader sin
årlige bæredygtighedsrapportering
til det respektive nationale selskab.
En egentlig konsolideret rapportering
sker hverken i Danmark eller Sverige.
Samtlige virksomheder medtages i
koncernens årsrapport, som udarbejdes
af den europæiske moderkoncern og
kan findes på www.eon.com. Her findes
også koncernens overordnede
bæredygtighedsrapport.

Danske investeringer

E.ONs investeringer og aktiviteter
udgør alle byggeklodser til fremtidens
energisystem og den omstilling, der
gradvist finder sted på energimarkedet
i overgangen fra fossil til vedvarende og
CO2-neutrale energikilder.
I 2017 investerede E.ON Danmark
samlet set 52,5 millioner kroner i
udvikling af løsninger til blandt andet
elbiler og produktion af biogas. Knap
15 millioner kroner blev investeret i
løsninger til elbiler, primært til udvid
else af ladenetværket og optimering af
ladeinfrastrukturen, herunder løsningsdesignet Local Grid Management. På
flere ladesteder i E.ONs ladenetværk
vil elbiler, der lader på tre faser, således
kunne opleve en markant hurtigere
ladetid, da de kan lade med op til 22
kW i stedet for kun 11 kW, som ellers
er normen. Det kan lade sig gøre, fordi
den nye software gør det muligt at
fordele strømmen automatisk, alt efter
om én eller to elbiler oplader samtidig

på samme ladestander. Local Grid
Management gør det muligt at styre
strømfordelingen mellem standerne,
så den elbil, der har mindst strøm på
batteriet får mest strøm. Local Grid
Management er en gratis service, som
elbilister på sigt kan nyde godt af på alle
E.ONs offentlige ladestandere.
Ca. 23 millioner kroner blev investeret i
udvikling af innovative og bæredygtige
energiløsninger samt reinvesteringer
og optimering af eksisterende funktionsapparat. Den resterende del blev
investeret i IT-løsninger og business
support, der understøtter forretningen.

Forretningsområder

E.ON Danmarks forretning er fordelt på
to hovedområder:
Customer Solutions
Vi producerer og sælger fjernvarme fra
vores fire kraftvarmeværker til 2.400
varmekunder og vi ejer og driver 30
mindre lokale kraftvarmeværker. Vi
sælger og rådgiver om el og gas, og
udvikler energieffektive løsninger til
erhvervskunder og det offentlige.
Mobility & Life Cycle Solutions
I vores arbejde for renere og sundere
bymiljøer tilbyder vi bæredygtige mobilitetsløsninger til både el- og gasdrevne
køretøjer. Den biogas vi producerer på
vores fire biogasanlæg sælger vi blandt
andet til den tunge transport på vores
biogastankstationer. Vi udvikler og
sælger også bæredygtige ladeløsninger
til den elektriske transport til private,
erhverv og det offentlige.

E.ON i Danmark

Vores infrastruktur
Ladenetværk til elbiler
Vi ejer og driver Danmarks største
ladenetværk til elbiler.
I efteråret 2013 overtog vi landets
største netværk af ladestandere til elbi-

ler, og netværket omfatter i dag mange
hundrede private ladestandere og
mere end 1.300 offentlige ladepunkter,
herunder hurtigladere etableret langs
motorvejsnettet og ved trafikale knudepunkter. I 2017 rundede vi én million
opladninger i vores netværk.
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Biogastankstationer
Vi ejer og driver tre biogastankstationer
i partnerskab i Københavnsområdet,
hvor den seneste åbnede i 2016 ved
Høje-Taastrup Transport Center. Alle
vores biogastankstationer leverer 100
procent biogas.
Klimarådets seneste rapporter anbefaler at omstille den tunge transport fra
diesel til gas, da det er langt billigere

end slet ikke at omstille. Det er primært
den tunge transport, der i stigende
grad går over til biogas. Især de mange
københavnske renovationskøretøjer er
gået forrest i omstillingen til det mere
miljøvenlige brændsel til glæde for
københavnerne.

E.ON i Danmark

Fjernvarmenet
Vi ejer og driver fire fjernvarmenet i
Danmark: Frederiksund, Lendemarke,
Ørslev-Terslev og Hjortekær. I disse
fjernvarmenet distribuerer vi varme,
som vi producerer med forskelligt
brændsel for at opnå den mest bæredygtige løsning - både økonomisk, miljøog klimamæssigt. Vi bruger blandt andet
biomassekedel til træpiller eller træflis,
biogas som supplement til naturgas eller
industriel overskudsvarme.

En stor andel af den varme, vi
distribuerer, er genanvendt eller fra
vedvarende energikilder. Et eksempel
er fjernvarmenettet i Frederikssund,
hvor vi leverer varme til 1.730 husstande.
Godt halvdelen af varmeproduktionen i
Frederikssund er baseret på overskudsvarme.
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**2017 var den totala eloch värmeproduktionen 6 565 GWh.
2016 var den 6 235 GWh.

Produktion af varme 2017

E.ON tager del i den grønne omstilling
og fokuserer på energiproduktion fra
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2017
Elkedler 10.671 MWh
Naturgas 108.736 MWh
Biomasse 15.770 MWh
Varmepumper 293 MWh
Overskudsvarme 34.514 MWh

Biogas og livscyklusløsninger
Som en af de ledende producenter af
biogas i både Danmark og udlandet
har vi opført to af Danmarks største
biogasanlæg sammen med partnere
i landbruget, som i 2017 tilsammen
har leveret 31,3 millioner kubikmeter
opgraderet biogas til det danske naturgasnet. Herfra finder den opgraderede
biogas vej til både industri, opvarmning
og transport. Alene E.ON Danmarks
biogasproduktion bidrog i 2017 til en
reduktion af CO2-udledning på knap
155.000 ton CO2. Vi leverer cirka 20
procent af den biogas, der sendes ud
i det danske naturgasnet, og vi
producerer gassen af restprodukter
fra landbruget og industrien.
I 2017 begyndte vi at udvikle nye livscyklusløsninger med vores biogaspartnere i Sønderjylland og Nordjylland.
Sammen vil vi recirkulere de restprodukter, der naturligt opstår under
biogasproduktionen, så industrien kan
anvende dem. Det er restprodukter
som substrat, fosfor, fibre og svovl,
der normalt udvindes på anden vis,
men nemt kan udskilles som separate
restprodukter fra biogasproduktionen.
Biogasanlægget bliver dermed til en
kredsløbsbaseret ressourcefabrik.

8

E.ON Danmarks bæredygtighedsrapport 2017

Vores kunder

Med vores customer first-tilgang
fokuserer vi på at inddrage privat- og
erhvervskunder i udviklingen af vores
produkter og løsninger for dels at kunne tilbyde præcist hvad de efterspørger, men også for at hjælpe kunderne
med at omstille deres energiforbrug til
bæredygtig energi.
Privatkunder
Vores privatkunder tæller varmekunder og elbilister. Vi leverer fjernvarme
til mere end 2.400 danske husstande
fra de nævnte fire fjernvarmeværker
og vi har et stigende antal elbilkunder,
som har en privat ladeboks monteret
derhjemme eller ladekort fra E.ON. Vi
servicerer mange private og offentlige
virksomheder med strøm til medarbejdernes eller virksomhedens egne
elbiler. Dertil kommer alle de elbilister,
der ’tanker’ el fra E.ONs omfattende
netværk af ladestandere i hele landet.

Erhvervskunder
E.ON Danmark leverer el og gas til flere
af landets store virksomheder. Det er
alt fra tunge produktionsvirksomheder som Ardagh Glass Holmegaard og
Faxe Kalk til Telia Parken og Kurhotel
Skodsborg.
I løbet af 2017 har vi arbejdet tæt
sammen med Kurhotel Skodsborg, som
i 2016 besluttede, at kurhotellet skulle
have en mere bæredygtig profil. E.ON
fik til opgave at gennemføre en energikortlægning og præsentere et forslag til
hvordan energiforsyningen kunne blive
100 procent bæredygtig.
Metoden der skal sikre den bæredygtige forsyning, er varmepumper kombineret med en mindre gaskedel, begge
bliver forsynet med biogas og el fra
vandkraft.
Vi har klargjort til lavtemperatur
opvarmning, konverteret gamle
installationer og optimeret brugsvandsproduktionen på Kurhotellet.

E.ON i Danmark
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E.ON i Danmark

Vores bidrag til
samfundet og velfærden
E.ON Danmark betalte i 2017 godt 90
mio. kroner i skatter og afgifter til den
danske stat og det danske samfunds
velfærd. Firmaskatten alene udgjorde
670.000 kroner, mens momsen løb op
i 61,5 mio. kroner. I det samlede beløb
indgår desuden medarbejdernes personskat, ATP, pension, uddannelses- og
barselsfond og forsikringer.

Fordeling af skatter og afgifter
Moms 61.549.487 kr.
Personskat 20.386.542 kr.
Pension 5.885.866 kr.
Afgifter 1.276.478 kr.
Firmaskat 669.818 kr.
AER, FIB mv. 285.490 kr.
ATP 167.752 kr.
Barselsfond 81.089 kr.
Uddannelsesfonde 22.245 kr.
Total bidrag 90.597.755 kr.
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Et samlet billede
af bæredygtighed

E.ON Danmark opererer inden for rammer, der i høj grad er politisk fastsat af
henholdsvis EU- og dansk lovgivning.
I EU’s klima- og energipakke fra 2009
indgår VE-direktivet (VE = vedvarende
energi), der forpligter Danmark til at nå:
• en samlet VE-andel på 30 procent
		 i 2020
• en VE-andel i transporten på
		 10 procent i 2020
• en CO2-reduktion på 20 procent i
		 2020 i forhold til 2005 af de
		 drivhusgasudledninger, der ikke er
		 omfattet CO2-kvotesystemet
Derudover har regeringen sat et mål om
at nå en VE-andel på 50 procent i 2030.
Energistyrelsen vurderer, at uden nye
klima- og energipolitiske tiltag vil den
samlede andel af vedvarende energi
være 39,8 procent i 2030 – altså 10,2
procentpoint under målsætningen – på
grund af stigende elforbrug og vigende
VE-udbygning i Danmark. Elforbruget
vil ifølge Energistyrelsen stige fra 31,3
TWh i 2017 til 42,2 TWh i 2030, hvilket
især er betinget af et stigende elforbrug
til datacentre.

Til gengæld vil Danmarks samlede
drivhusgasudledninger i 2020 ligge 3839 procent under udledningerne i FNs
basisår 1990. Udledningerne forventes
dog at stige betydeligt, hvis der ikke
iværksættes nye tiltag.
Antallet af el-køretøjer forventes at
stige jævnt og vil udgøre 7 procent af
person- og varebilsbestanden i 2030 og
stå for 1,2 procent af elforbruget, men
vi vil ikke nå målet om at opfylde transportens VE-forpligtelse på 10 procent i
2020 uden nye tiltag.
Forbruget af bioenergi vil desuden
stagnere fra 2021 og forventes fortsat
at udgøre størstedelen af VE-forbruget
i 2030. Bidraget til VE-forbruget fra
store og små varmepumper i form af
omgivelsesvarme stiger med 7,3 procent om året og udgør 8 procent i 2030.

Erhvervslivets energiforbrug falder 0,4
procent om året frem til 2020, hvorefter det forventes at stige med 2,2
procent årligt frem til 2030 – hovedsagligt på grund af nye datacentre.
Det er den virkelighed, vi opererer

inden for, og den situation, vi ønsker at
påvirke i en positiv retning med biogas
til tung transport, bæredygtig el til
persontransport og partnerskaber med
kunder om at spare på energien og
omstille til grøn energi.

E.ON Danmarks aftryk 2017
Udslip til luft fra produktion af el
(fra kraftvarmeværker):
Udslip til luft fra produktion af
varme:
Ikke-farligt affald:
Intern transport
(private og lejede køretøjer):
Forretningsrejser

NOx: 6,47 ton

CH4: 22,34 ton

N2O: 29 kg

NOx: 34,74 ton

CH4: 32,47 ton

N2O: 41 kg

Flyveaske: 41 ton
Benzin: 160.506 km

Tog: 4.500
personkilometer

Bundaske og slagger: 7 ton
Diesel: 366.878 km

El: 60.127 km

Fly: 218.576
personkilometer
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FNs globale bæredygtighedsmål
Vores mål om at bidrage aktivt til at
gøre Danmark mere bæredygtig er tæt
knyttet til FNs Agenda 2030. Derfor
fokuserer vi, i vores arbejde, på at
reducere udledning af drivhusgasser,
brug af ressourcer og udslip til luft, mark
og vand. FNs mål om bæredygtig energi,
klimaindsats, industri, innovation og
infrastruktur samt forsvarligt forbrug
og produktion ser vi som vores egne
naturlige mål og pejlemærker. Når vi
i løbet af 2018 udarbejder E.ON
Danmarks bæredygtighedsplan frem
mod 2025, vil en stor og vægtig del af
FNs verdensmål derfor automatisk være
en del af vores strategi og målsætning.
Det gælder først og fremmest mål nr.
7 om ’Bæredygtig energi’ og mål nr. 13
om ’Klimaindsats’. Disse to mål er helt
grundlæggende for vores forretning, da
vi udelukkende ønsker at producere og
sælge bæredygtig energi samt energiog mobilitetsløsninger.

Sådan arbejder vi
med bæredygtighed
Verdensmål i FN
Verdens stats- og regeringsledere
har vedtaget en ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Frem
til 2030 sætter 17 nye verdensmål
og 169 delmål kursen mod en mere
bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.
Verdensmålene forpligter alle FNs
193 medlemslande til helt at afskaffe
fattigdom og sult i verden, reducere
uligheder, sikre god uddannelse og
bedre sundhed til alle, anstændige
jobs og mere bæredygtig økonomisk
vækst. De fokuserer ligeledes på at
fremme fred og sikkerhed og stærke
institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social,
økonomisk og miljømæssig udvikling,
fred, sikkerhed og internationalt
samarbejde er tæt forbundne, og at
det kræver en integreret indsats at
opnå holdbare udviklingsresultater.
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Mål nr. 9 om ’Industri, innovation og
infrastruktur’ og mål nr. 11 ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’ er også mål
vi arbejder med gennem investeringer
i og udbygning af infrastruktur, som
muliggør bæredygtig transport baseret
på el og biogas. Dele af vores forretning
er baseret på innovation og nytænkning
– da vi arbejder med start-ups og nye
teknologier blandt andet gennem vores
#accelerateCPH.
Vi tager ansvar for hele værdikæden og
sikrer miljø og bæredygtighed i indkøb
sammen med partnere og leverandører – mål nr. 12 ’Ansvarlig forbrug og
produktion’ – og på samme måde når vi
udvikler produkter og løsninger til vores
kunder.

Også mål som nr. 17, ’Partnerskab for
handling’, ligger i direkte tråd med den
måde, vi opbygger, udvikler og driver
vores forretning på.
SDG Accelerator Program
I E.ON Danmark er vi stolte over at være
blandt 15 mellemstore virksomheder, der har fået en unik mulighed for
at hjælpe til med at udvikle konkrete,
bæredygtige løsninger med et betydeligt forretningspotentiale igennem
UNDP, FNs udviklingsprogram.
SDG Accelerator er et UNDP-program,
som har til formål at accelerere mellemstore danske industrivirksomheders

Sådan arbejder vi med bæredygtighed

innovative arbejde med FNs Sustainable
Development Goals (SDGerne). Programmet finansieres af Industriens Fond
og testes i Danmark i 2018 og 2019 og
udrulles herefter nordisk og så globalt.
Sammen med 14 andre virksomheder
bliver E.ON Danmark tilbudt en seks måneders inspirationsrejse, der skal støtte
os i at designe en eller flere SDG-forretningsløsninger. Vi bliver samtidigt
støttet i at engagere medarbejdere og
inspirere til handling, der understøtter
bæredygtighedsmålene.
Sammen om en bæredygtig fremtid
E.ONs forretning bygger i høj grad på
partnerskaber. Når vi samarbejder og
udvikler vores forretning med forskellige

aktører, har vi bedre forudsætninger for
at opfylde kundernes behov og forventninger, ligesom vi får ny inspiration og
dermed naturligt indgår i mere innovative løsninger og projekter. Vi indgår både
partnerskaber inden for vores kerneforretninger som varmeforsyning, bæredygtig mobilitet og biogasproduktion og
distribution, men vi indgår også partnerskaber inden for områder, der rækker
ud over vores kerneforretning, men
hvor det fælles projekt bliver bedre, når
hver part bidrager med sine respektive
kompetencer, erfaringer og finansielle
formåen. Det kunne være projekter
inden for geotermi, affaldshåndtering,
energiproduktion fra solcelleteknologi,
bæredygtig madproduktion fra restprodukter, eller IoT-baserede energieffekti-
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mio. m3 metan om året, GrønGas Vraa,
der producerer 9 mio. m3 metan om året,
Limfjordens Bioenergi, der har kapacitet
til at producere 4,3 mio. m3 om året og
endelig GrønGas Hjørring hvis årlige
produktion svarer til ca. 1.700 husstande
i el og ca. 750 husstande i varme.

med som ladeoperatør og har været
med til at udvikle og drive projektet. Det
er blandt andet de erfaringer, som vi
tager med videre til andre kommuner. I
København er den planlagte omstilling i
fuld gang.

Biogas

Der er behov for en mere effektiv og
professionel udbygning af biogasproduktionen i Danmark. Derfor bør der
satses på at fremme store og effektive
biogasanlæg, der kan skabe en billigere
og økonomisk bæredygtig stordrifts-

E.ON tror på biogas som drivmiddel til
især tung transport og ønsker at
investere i biogasproduktion i samarbejde med partnere. E.ON driver to større og
to mindre biogasanlæg i partnerskaber:
Sønderjysk Biogas, der producerer 21

produktion af biogas. Udover de fire
eksisterende biogasprojekter, E.ON
driver i dag, har vi planer om at udvikle og opføre flere anlæg inden for de
næste 5-10 år. I 2017 påbegyndte vi et
nyt initiativ med vores biogaspartnere
i Sønderjylland og Nordjylland om at
udvikle nye livscyklusprodukter. Planen
er at udvinde nogle af de restprodukter,
der naturligt opstår i forbindelse med
biogasproduktion og omdanne dem til
produkter, der kan recirkuleres tilbage til
industrien.

På den måde bliver biogasanlæggene til
kredsløbsbaserede ressourcefabrikker.
Vores danske biogasanlæg har tilsammen kapacitet til årligt at producere
31,3 mio. m3 opgraderet biogas (biometan), hvilket er knapt 20 procent af
Danmarks samlede biogasproduktion,
som distribueres via det danske gasnet.
Samtidig reducerer anlæggene
Danmarks årlige CO2-udslip med
76.000 ton CO2.

E.ONs biogasanlæg
Sønderjysk Biogas
Producerer ca. 21 mio. m3 metan,
og reducerer CO2–udslippet med
51.000 ton.

Fødevarer

Biogas

Afgasset
biomasse

LANDBRUG

BIOGASANLÆG

Gylle o.a.
affaldsprodukter

GrønGas Vrå
Producerer ca. 9 mio. m3 metan om
året, og reducerer CO2–udslippet
med 25.000 ton.

BY

Organisk affald

GrønGas Hjørring
Den årlige produktion svarer til ca.
1.700 husstande i el og ca. 750
husstande i varme.
Limfjordens Bioenergi
Har kapacitet til at producere 4,3
mio. m3 om året.
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Bæredygtig varme

en række partnere om at få tilpasset
de nuværende rammevilkår, så afgiftsstrukturen understøtter grøn omstilling
frem for at hæmme den. Fremtidens
varmeforsyning vil bestå af en palette af
grønne løsninger, der skal kunne fungere
i et bæredygtigt samspil både ressource-,
plan- og omkostningsmæssigt.

Overskudsvarme
I Frederikssund i Nordsjælland har E.ON
siden 2005 leveret miljørigtig fjernvarme til 1.730 husstande. Fjernvarmeløsningen i Frederikssund har en af landets
bedste miljøprofiler, da værket modtager overskudsvarme fra den lokale
produktionsvirksomhed, Haldor Topsøe,
og desuden anvender el fra vandkraft til
varmeproduktionen.

Geotermi
I et nyt partnerskab mellem E.ON
Danmark og det geotermiske operatørselskab, GEOOP, vil vi afdække forretningspotentialet for geotermi i en række
større byer. Varmt vand fra den danske
undergrund skal forsyne flere byer med
CO2-neutral varme, og i Danmark har vi
de bedste forudsætninger for at udnytte
geotermisk varme på grund af vores
veludbyggede fjernvarmenet, men vi
halter alligevel bag resten af Europa. Det
har vi sammen med GEOOP tænkt os at
gøre noget ved.

Udover de fire fjernvarmenet, som E.ON
ejer og administrerer, indgår vi også på
varmeområdet i en række spændende
og bæredygtige partnerskaber. I løbet
af 2017 har vi igangsat flere spændende
projekter, der skal gøre vores varmeforsyning mere bæredygtig.

Ca. 2/3 af de danske husstande har i
dag fjernvarme, hvilket har nedbragt
CO2-udledningen fra den individuelle
opvarmning med olie og naturgas de
seneste årtier. For at fortsætte den gode
udvikling i fjernvarmeområderne er det
essentielt at fjerne de barrierer, der i dag
forhindrer Danmark i at udnytte overskudsvarme og geotermisk varme.
I 2017 analyserede vi også mulighederne for at udnytte den megen overskudsvarme fra industrien og detailhandlen –
for eksempel supermarkeder – der i dag
er til rådighed, men langt fra udnyttes
tilstrækkeligt. Her samarbejder vi med

Udover at reducere Danmarks CO2-udledninger forventes geotermisk
varmeforsyning at sikre en lav og stabil
varmepris i årtier, grundet de enorme
mængder underjordisk varmt vand.
For at kunne omstille fjernvarmesektoren omkostningseffektivt, er det vigtigt
at udnytte den geotermiske varme enten
direkte i fjernvarmeproduktion eller i
kombination med varmepumper.

Sådan arbejder vi med bæredygtighed

Solenergi
Iværksættervirksomheden Heliac har
udviklet en alternativ solfanger baseret
på en plastfolie, som har potentialet til
at kunne halvere prisen på fjernvarme
fra et solfangeranlæg sammenlignet
med de anlæg, der findes i dag. I et
samarbejde med Heliac besluttede vi i
sommeren 2017 at opstille et fuldskalaanlæg baseret på solvarme udvundet
fra deres nye, patenterede og prisbillige
folie. Anlægget skal levere bæredygtig

solvarme fra vores fjernvarmeværk
ved Lendemarke på Møn. Her skal det
supplere det biomassefyrede varmeværk og muligvis også medvirke til,
at varmeværket kan lukke helt ned i
sommerperioden.
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Vi accelererer grønne
start-ups

I 2017 inviterede E.ON Danmark for
andet år i træk start-ups til E.ONs accelerator-forløb, #accelerateCPH. Et initiativ, som E.ON udviklede og lancerede i
efteråret 2016. Formålet er at accelerere grønne iværksættere, der har udviklet
løsninger og forretningskoncepter, som
kan bidrage til et mere bæredygtigt
samfund. Vi ser acceleratorforløbet som
en reel forretningsgenerator, hvor både
iværksætterne, E.ON som virksomhed
og samfundet skal være vindere.
I 2016/17-forløbet modtog vi mere end
40 ansøgninger, som resulterede i fem
kommercielle projektsamarbejder. Vi
udvalgte tre start-ups – næsten efter
samme model som tv-programmet
’Løvens Hule’, hvor deltagerne pitcher
deres idé og forretningskoncept. De
udvalgte virksomheder er valgt efter
kriterier, hvor vi ser størst potentiale
for samarbejde, udvikling og vækst,
ligesom de valgte virksomheder på hver
sin måde skal bidrage til den grønne
omstilling.
Hvert acceleratorforløb løber over et år,
hvor E.ON hjælper de udvalgte virksomheder med at modne deres forretningskoncepter. Det foregår i praksis ved, at

vi vælger to til tre start-ups, som ’flytter
ind’ hos os i tre måneder, hvor de deltager i et coachende acceleratorforløb og
får tildelt 15.000 euro til deres projekter
og fri adgang til know-how i E.ON.
De tre virksomheder, der deltog i
2016/17-forløbet, var smart-city
virksomheden Refarmed, der vil etablere
en bygningsintegreret gartneriløsning
på taget af store varehuse, Spectro Inlets, der har udviklet en microchip, som
i realtid måler og analyserer indholdet
af for eksempel gasmolekyler og Aarup
Net, der udvikler og rådgiver om bæredygtige energiløsninger.

Sådan arbejder vi med bæredygtighed
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Efter 2016/17-forløbet er E.ON blevet
energipartner og har indskudt kapital
i Refarmed, som er i fuld gang med at
etablere en bygningsintegreret gartneriløsning på på taget af indkøbscenteret
Fields i København. Her vil de genanvende varehusets vand, overskudsvarme
fra kølesystemerne, og kompostere
bioaffald fra varehusene til deres
højteknologiske væksthus og økologiske fiskebrug. På den måde opstår en
cirkulær fødevareproduktion i form af
eksempelvis tomater og fisk, som kunder kan købe et par etager længere nede

i Bilka-supermarkedet – en god blanding
af cirkulær økonomi og oplevelsesøkonomi. Varehusets kunder kan besøge
Refarmed på taget, når det hele står
klart i løbet af 2018.
Vi etablerede desuden et joint venture-selskab med iværksættervirksomheden Spectro Inlets med rødder i DTU.
Spectro Inlets’ microchip har til formål
at få adgang til en række dynamiske
’big data’ i forbindelse med biogasproduktionen, så man gennem dataanalyse
opnår adgang til langt flere detaljer

Sådan arbejder vi med bæredygtighed

om produktionsforholdene, som kan
øge produktionskapaciteten væsentligt. Spectro Inlets og E.ON har testet
løsningen på E.ONs biogasanlæg og har
store forventninger til løsningen, som
målrettes biogassektoren.
Foranlediget af accelerator-programmet, indgik vi ligeledes partnerskab med
GoBoat, som udlejer mindre solcelle-opladede elbåde i Københavns havn.
Her leverede E.ON ladeløsningen til elbådene. Vi indgik også samarbejde med
Heliac, som er nævnt i afsnittet oven for.

I slutningen af 2017 igangsatte vi et nyt
acceleratorforløb, som kører frem til
oktober 2018. Dette andet forløb tiltrak
ligeså stor interesse som det første. Og
vi har store forventninger til programmet, som er gået over al forventning og
samtidigt inspirerer og udvikler E.ONs
egen forretning.
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En bæredygtig arbejdsplads
Sikkerhed har højeste prioritet
E.ON Danmark er arbejdsmiljøcertificeret i henhold til DS/OHSAS 18001 og er
blevet tildelt en ’kronesmiley’, der viser,
at vi gør en særlig indsats for det gode
arbejdsmiljø.
Når det kommer til vores medarbejdere,
underleverandører og kunder, har sikkerheden altid højeste prioritet. Derfor
har sikkerhed i mange år været en integreret og vigtig del af vores politikker,
standarder og processer.
I 2017 intensiverede vi vores interne
dialog om helbred i hele organisationen
og har adresseret emner som eksempelvis trivsel og mentalt helbred. Vi har
også udviklet et nyt kursus i sikkerhed
for mellemledere, så de hurtigere kan
identificere risici. Trods det forebyggende arbejde oplevede vi desværre i 2017
to arbejdsulykker i E.ON Danmark. Den
ene hændelse fandt sted i forbindelse
med tilslutning af ladestandere, hvor en
ekstern installatør kom til skade under
udførelsen af arbejdet, men heldigvis
ikke alvorligt. Den anden hændelse skete
internt, hvor en medarbejder brækkede
foden ved et socialt arrangement. I 2016
og 2015 var antallet af arbejdsulykker 0.

De høje standarder, som vi sætter for
vores egne medarbejdere og vores arbejdsplads gælder også for de produkter
og løsninger, som vi udvikler og tilbyder
vores kunder. Vi har fokus på produktog kundesikkerhed gennem ethvert
produkts livscyklus.
Medarbejdervelfærd
I E.ON Danmark ligger det os på sinde
at tage god vare på vores medarbejdere ved at tilbyde gode faciliteter, sund
frokostordning i kantinen, personaleforening, løbe-/sportsklub, bonusordning
og ’plusvalg’, som giver hver medarbejder op til 5.000 kroner om året til
sundhedsfremmende tiltag som cykel,
udstyr, fitness mm., men også tilskud til
medicin, briller mm.
En åben og direkte dialog
E.ONs forretning vækker interesse,
spørgsmål og engagement. Det kan vi
godt lide. For det er kun igennem en
åben dialog med omverdenen, at vi kan
afstemme, hvad der forventes af os, og
dermed udvikle vores virksomhed og
løsninger på den rigtige måde.
Tilfredse og loyale kunder er helt
afgørende for os og det, vi arbejder for
hver eneste dag – ligesom det afspejler
sig i vores virksomheds værdi. Vi måler

Sådan arbejder vi med bæredygtighed

derfor også, hvordan vores kunder
oplever os, vores services og produkter. To gange om året måler vi vores
kundetilfredshed efter NPS-metoden
(Net Promoter Score), hvor vi spørger
ind til en række parametre, vi gerne
vil have belyst kundetilfredsheden på,
ligesom vi får et overordnet billede af,
hvor sandsynligt det er, at vores kunder
vil anbefale os til andre.

Vi er aktive på sociale medier som
Facebook, Twitter og Linkedin, hvor vi
er i dialog med kunder og andre interesserede om blandt andet grøn omstilling.
Hvert år deltager vi også på Folkemødet
og andre lignende events for at sætte
fokus på og debattere vigtigheden af
udviklingen til et mere bæredygtigt
samfund.
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Rejsen fortsætter …
Vi har nu præsenteret og beskrevet de mange forskellige aktiviteter, vi arbejder
målrettet med inden for bæredygtig udvikling blandt andet via eksempler fra vores
forskellige forretningsområder og partnerskaber. Den rejse, vi er på, er en omdefinering af vores oprindelige DNA, hvilket også gør det til en kulturel og følelsesbetonet
rejse, som bliver styrende for, hvordan vi træffer forretnings- og ledelsesmæssige
beslutninger, og hvordan vi interagerer med hinanden internt og over for eksterne
samarbejdspartnere, kunder og omverdenen generelt.
Vi er ambitiøse og ønsker at være
med helt i front, når det kommer til at
omstille Danmark til et mere bæredygtigt samfund. Derfor provokerer vi
også nogle gange lidt, når vi debatterer
nødvendigheden af omstillingsprocessen. Det gør vi for at påvirke både de
politiske beslutningstagere og andre
influenter til at arbejde for at indrette
de politiske rammevilkår og betingelser, så de fremmer og ikke hæmmer
omstillingen.
Når vi taler om grøn omstilling, har
vi dels fokus på det store billede som
klimaudfordringerne og den globale opvarmning, men vi har først og fremmest
fokus på, hvad vi som virksomhed kan
gøre – alene og sammen med partnere
og vores kunder – og hvad vi hver især
kan bidrage med på det individuelle
plan.
Vi arbejder derfor ufortrødent videre
med mange af de aktiviteter, som vi

har sat i søen. Det gælder for eksempel
vores acceleratorprogram #accelerateCPH, som har affødt nogle meget
spændende og vigtige projekter i tæt
samarbejde med grønne iværksættere.
Den nye runde af programmet er i fuld
gang og vi har nye virksomheder i gang
med forløbet, som vi venter os meget af.
Det er start-ups, der blandt andet arbejder med affaldshåndtering og IoT-løsninger inden for energieffektivisering.
I dag er der over 9.300 elbiler på de
danske veje, og vi styrker vores indsats
for at udbrede danskernes kendskab til
elbiler ved at oplyse om vores aktiviteter og løsninger. Vi fortsætter udvidelsen af vores ladenetværk og ladeprodukter samt de partnermodeller, som
skal gøre det endnu mere attraktivt at
tage det grønne spring. Det har gjort, at
vi også har bevæget os uden for Danmarks grænser og har lanceret vores
løsninger i verdens elbilland nummer 1,
Norge. Kigger vi på vores andre kerne-
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forretningsområder – biogasproduktion og bæredygtig varmeforsyning, er
vi også i gang med at ekspandere begge
områder – for så vidt angår biogas
gælder det flere nye projekter, herunder
økologisk biogasproduktion, og på varmeområdet er der initiativer til at gøre
varmen grønnere og få flere til at skifte
fra oliefyr og andre varmekilder til grøn
fjernvarme.
Vores overordnede bæredygtighedsprojekt vil gennem definerede pejlemærker – herunder FNs bæredygtighedsmål – vise vejen til, hvordan vi selv
som selskab bliver helt bæredygtige.
Arbejdet skal sikre, at vi sideløbende med vores egen omstilling også
udvikler og udbyder de rette produkter
og løsninger, som gør, at vores kunder
også kan blive det. Det er en proces, der
tager tid og kun sker gennem fortsat
udvikling, innovation, interaktion og
dialog med vores kunder, partnere og
øvrige interessenter. Bæredygtighedsarbejdet drives af et E.ON Danmark

projektteam med support fra interne
bæredygtighedsambassadører.
Samtidigt er alle E.ON Danmarks medarbejdere aktivt involveret i arbejdet,
som skal sikre, at vi implementerer
bæredygtige beslutninger og løsninger
på tværs af vores forretning og gennem
hele vores værdikæde. De er derfor
også med til at sætte både rammerne
for arbejdet og til derefter at udrulle de
valgte beslutninger og aktiviteter.
Vi har i 2017 også igangsat en række projektsamarbejder baseret på
sprint-metoden med udvalgte kunder,
særligt i hotelbranchen, hvor bæredygtighed igen er det overordnede fokus.
Vi forventer at se resultatet af dette
arbejde i 2018.
Vi håber, at du har haft fornøjelse af at
læse om vores bæredygtighedsarbejde
for 2017 og håber, du vil følge os på den
fortsatte rejse.
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