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CSR-Erklæring fra Fjernvarme Fyn A/S 
 Samfundsansvar og bæredygtighed 
__________________________________________________________________ 
 
 
CSR-redegørelsen udgør en del af ledelsesberetningen i Fjernvarme Fyn A/S’ årsrapport for 
året 2012. 
 
Fjernvarme Fyn A/S lever op til CSR-krav inden for Miljø og klimamæssige forhold, Arbejds-
miljø og Sociale forhold. 
 
Gennem arbejdet med samfundsansvar er Fjernvarme Fyn A/S godt på vej til at gennemføre 

en bæredygtig tankegang og vil med denne beskrivelse synliggøre indsatsområder og be-

skrive de mange gennemførte projekter eller linke til Fjernvarme Fyn A/S’ hjemmeside. 

Fjernvarme Fyn A/S sikrer gennem virksomhedens håndbog at beskrive nødvendig doku-

mentation.  
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POLITIKKER OG HANDLEPLANER 
 

MILJØ OG KLIMAMÆSIGE FORHOLD  
 
Det er Fjernvarme Fyn A/S’ miljøpolitik at: 
 

- Reducere miljøbelastningen på det ydre miljø og skabe et forbedret arbejdsmiljø 

- Nedbringe energiforbruget gennem information og energirådgivning 

- Bearbejde miljøpåvirkningen ved at tage fat på kilden til problemerne 

- Reducere forbruget af råvarer eller substituere med mindre forurenende stoffer 

- Minimerer risiko for uheld i forbindelse med produktionen 

 
 
 
ARBEJDSMILJØ 
 
I forbindelse med arbejdsmiljø er det Fjernvarme Fyn A/S’ holdning at: 
 
Arbejdsmiljøet skal medvirke til at gøre virksomheden til en attraktiv arbejdsplads for såvel 

nye som nuværende medarbejdere. Det er derfor vigtigt at fremme og udvikle de positive 

elementer i arbejdet, som arbejdsglæde, motivation, engagement, indflydelse, menings-

fuldhed samt personlig og faglig udvikling. 

 
 
SOCIALE FORHOLD  

Fjernvarme Fyn A/S har tilbudt alle medarbejdere en sundhedsforsikring med økonomisk 

fordel. 

Fjernvarme Fyn A/S medvirker til at fremme medarbejdernes sundheds- og helbredsforhold 

ved at kombinere indsatsen for et bedre arbejdsmiljø med initiativer, der er rettet mod en 

sundere livsstil og øget trivsel.  

 
Fjernvarme Fyn A/S sikrer med sponsorater at være en synlig miljøvenlig varmeforsyning 

samt at fremme sundhed og udvikling for modtagerne af sponsoraterne i form af eksempelvis 

forskellige idrætsformer.  
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MILJØ OG KLIMAMÆSIGE FORHOLD- Status og forventninger 

 
Fjernvarme Fyn A/S vil gerne vise, at virksomheden har en holdning til naturen, og helt 

grundlæggende sikres det, at Fjernvarme Fyn A/S 

- Følger miljømyndighedernes retningslinjer og påbud om beskyttelse af vand, luft, 

jord, forebyggelse af uheld samt udsendelse af støj 

- Løbende vurderer om evt. udledninger til miljøet kan reduceres ved kilden  

- Er bekendt med og overholder krav fra de myndigheder, der kontrollerer Fjern-

varme Fyn A/S’ miljøforhold 

Herudover fremmes gode idéer, initiativer og visioner m.m. 
 

I år 2012 gennemførte Fjernvarme Fyn A/S følgende 

- Øgede genvinding af overskudsvarme fra industrien med 20 %, hvilket er en for-

dobling af målet, der var på 10 % 

- Projektet Grønt Vand, hvor der blev tilsat sporstof i fjernvarmevandet ’farvet 

vand’, der gjorde, at utætheder blev sporet og udbedret. Projektet var en succes 

- Reduktion af varmetab i nettet ved etablering af shuntpumpe og driftsoptimering 

- Krav om generelle oplysninger om miljøforhold ved udbud 

- Indberettede dobbelt så mange energibesparelser i 2012 til Energistyrelsen  

- Tilslutning af Odense Krematorium til levering af overskudsvarme 

 

I år 2013 er der planlagt nye tiltag gennem Fjernvarme Fyn A/S’ strategiplan med målsæt-

ninger for den langsigtede reducering af CO2 udslip  

- Øge andel af solvarme 

- Biogasanlæg 

- Nye brændselstyper 

- Energibesparelser ved bedre fjernaflæsning af målere  

- Energisparerindsatsen udvides til næsten det dobbelte for 2013 og frem 

- Glud og Marstrand tilsluttes fjernvarmen og vil levere overskudsvarme 

- Genvending af overskudsvarme fra KIM’s fabrik i Søndersø 

- Arbejder målrettet på at øge samarbejde med industrivirksomheder, der kan leve-

re overskudsvarme 
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ARBEJDSMILJØ - Status og forventninger 

 

Mange arbejdsgange bliver nu gennemført på en måde, hvor arbejdsmiljøet bare er en natur-

lig del af hverdagen. Den gode holdning til arbejdsmiljø ses hele vejen ud i organisationen, 

hvor den nødvendige sikkerhedsbeklædning altid anvendes, veste, sko, hjelme mm. 

  
Gennem de sidste seks år er sikkerhedsarbejdet dokumenteret og synliggjort blandt andet 

ved en grafisk afbildning af ’Sikkerhedsstjernen’, der viser uge for uge, hvordan sikkerheds-

arbejdet går. 

Det seneste år forløb som et gennemsnitsår, hvilket betyder, at der ikke har været alvorlige 

uheld eller ulykker. Der har været seks mindre uheld i 2012.  

 

I år 2012 gennemførte Fjernvarme Fyn A/S følgende 

- Arbejdspladsvurderinger (APV) med nye elektroniske skemaer, der er målrettet 

medarbejdernes arbejdssituation, blev gennemført, hvor handleplaner er udar-

bejdet 

- Handleplan 2012 med psykisk arbejdsmiljø, trivsel og mobning samt fortsat fokus 

på tunge løft og rygskader 

- Medarbejderundersøgelse fra 2011, der blandt andet skal kortlægge det psykiske 

arbejdsmiljø 

- Medarbejdersamtaler som opfølgning på medarbejderundersøgelsen fra 2011 

 

I år 2013 er der planlagt nye tiltag inden for  

- Opfølgning på Arbejdspladsvurderinger (APV) med nye medarbejdere og nye ar-

bejdsstationer 

- Fortsætter delmål fra handleplanen fra 2012 med psykisk arbejdsmiljø, trivsel og 

mobning, hvor fokus stadig i 2013 er på tunge løft og rygskader 

- Arbejdsmiljøorganisationens (AMO) handlingsplan for 2013 er med temaet:     

Sygefravær 

- Etablering af eget motionsrum for medarbejdere 
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SOCIALE FORHOLD - Status og forventninger 

 

I år 2012 gennemførte Fjernvarme Fyn A/S følgende 

 

- Fjernvarme Fyn A/S tilstræber at tilbyde medarbejdere, der ikke længere kan be-

stride et fuldtidsarbejde, et flexjob 

- Der er i samarbejde med Syddansk Universitet ansat en Ph.d. studerende i en tre 

årig periode, der skal arbejde med samproduktion af fjernkøling og fjernvarme 

- På lærlingeområdet har Fjernvarme Fyn A/S fortsat to delelærlinge i Elafdelingen, 

og der er indgået en uddannelsesaftale med tidligere lærling inden for Lager 

- Medvirken til jobskabelse gennem partnerskab i Grøn Erhvervsvækst 

- Skoleundervisning om fjernvarme og energibesparelser i nogle folkeskoler og 

børnehaven 

- Fjernvarme Fyn A/S samarbejder med erhvervslivet omkring projekter, der giver 

mulighed for, at danske virksomheder kan øge eksporten 

- Virksomhedspraktik for ledige 

- Vejledning for studerende ved SDU 

 

I år 2013 er planlagt nye tiltag inden for strategi og planlægning 

 

- Fjernvarme Fyn A/S arbejder målrettet på at udvide forsyningsområde til de nær-

liggende områder, hvor det er samfundsmæssigt rentabelt 

- Fjernvarme Fyn A/S undersøger muligheden for at ansætte en udviklingsstudent i 

samarbejde med Syddansk Universitet og studenterorganisationen AIESEC 

- Fjernvarme Fyn A/S gennemfører flere projekter i samarbejde med uddannelses-

institutioner, der har til formål at udbrede kendskabet til fjernvarme som klima-

venlig energi   

- Fjernvarme Fyn A/S gennemfører projekter i samarbejde med Odense Renovati-

on A/S for at opsamle mere metan fra den gamle losseplads  

- Fjernvarme Fyn A/S ønsker at bidrage til miljøvenlig varmeproduktion ved at un-

dersøge mulighed for at indgå samarbejde med projektet skovrejsning i Odense, 
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hvor energiskov kan være en produktionsmulighed 

- Der arbejdes på at få etableret et nyt solvarmeprojekt, som skal fortrænge energi 

produceret på kul, og samtidig kunne bruges i undervisningen for områdets ud-

dannelsesinstitutioner 

- Fjernvarme Fyn A/S er med i et udviklingsprojekt for at understøtte udviklingen 

inden for energi og varmeområdet og har fokus på forskning. Projektet omhand-

ler 12 Ph.d’er, kaldet Four Generations District Heating (4DH), hvor der udvikles 

på fjernvarmeområdet, delt på tre områder: fjernvarmekomponenter, teknisk sy-

stemoptimering, produktion og varmeplanlægningsstrategi/lovgivning 

- Fjernvarme Fyn A/S har ved udbud fokus på social ansvarlighed i forhold til at 

skaffe jobmuligheder for unge og ufaglærte ved at have elever, praktikanter eller 

lærlinge 

- Fjernvarme Fyn A/S er opmærksom på at bruge praktikanter fra folkeskole og er-

hvervsskoler, når dette er muligt 

- Fjernvarme Fyn A/S har indgået et samarbejde om partnerskab med Miljøforum 

Fyn, Lean Energy Cluster, Energi Fyn, Arbejdernes Landsbank, groNet og Udvik-

ling Fyn omkring projektet Effektiv Energi, der yder energieffektive løsninger til 

små og mellemstore virksomheder, der sikrer, at virksomhederne får realiseret 

deres energibesparelsespotentialer 

 
 
Fjernvarme Fyn A/S lever med denne CSR-erklæring op til kravene inden for Miljø og kli-

mamæssige forhold, Arbejdsmiljø og Sociale forhold. 

 
 
 

 

Odense den 8. april 2013 
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