
Virksomhed : 

Adresse : 

Postnummer :   By :

Telefon : 

Email : 

Kontaktperson : 

Dato : 

Din klimaindsats er frivillig. 
Du sætter ambitionsniveauet.

Som KLIMAKOMET eller KLIMAKVIK 
skal du udfylde dette skema og sende 
det til KLIMAVÆRKETs sekretariat:

klimavaerket@odense.dk
www.odense.dk/klimavaerket

Tjekliste for  
medlemmer af  
KLIMAVÆRKET
Denne tjekliste vil hjælpe dig til at få et lavere energiforbrug og 
derved nedsætte din CO2-udledning til gavn for både klimaet, 
din butik og din økonomi.

Du kan også bruge listen som inspiration til din fremtidige 
klimaindsats, da den giver et godt overblik over indsatsområder 
og mulige besparelser. 

Butik



ÅRLIGT FORBRUG 

Sidste års forbrug Forrige års forbrug Forbrug for 3 år siden

Elforbrug (kWh)

Varmeforbrug (kWh/m3/liter)

Vandforbrug (m3)

Udfyld skemaet efter bedste evne. Du finder forbrugene på årets sidste regning.
Dog er varmeforbruget sommetider kun angivet i m3 og skal i disse tilfælde aflæses 
på måleren. Hvis du har oliefyr, angiver du forbruget i liter. Alene ved at være 
opmærksom på dit forbrug får du inspiration til at finde besparelser. 

: Ja / omfattende tiltag 
: Ved ikke / nogen tiltag 
: Nej / ingen eller ringe tiltag 

Hvis spørgsmålet ikke er relevant for din butik, så lad være med at markere nogen 
af svarmulighederne.

PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER 

BELYSNING OG ELFORBRUG 

     1. Har du fået en energirådgiver til at gennemgå virksomheden? 
     2. Hvis Ja: Har du fulgt energirådgiverens anbefalinger?
     3. Har du udskiftet glødepærer med sparepærer (*A-mærkede pærer)? 
     4. Bruger du **LED-belysning, hvor det er muligt? 
     5. Har du udskiftet lysstofrørsarmaturer fra før år 2000 til armaturer med

 HF-forkobling? 
     6. Har du installeret lysstyring

(tænd/sluk-ure og/eller bevægelsessensorer) 
     7. Har du tilpasset belysningen i butikken og udstillingsvinduet

(evt. dagslysstyring)? 
     8. Har du reduceret lyset i vinduerne om natten til et minimum? 
     9. Slukker du på stikkontakter, så elektriske apparater ikke står på standby

udenfor åbningstid? 
     10. Slukker du for lyset, når der ikke er nogen til stede (evt. vha.

bevægelsessensor)? 
     11. Sørger du for, at IT-udstyr har sleep-mode eller at skærmen slukkes i 

pauser? 
     12. Køber du kun ***TCO eller energimærkede kontormaskiner? 
     13. Køber du kun *A-mærkede el-artikler (f.eks. køleskabe,

 køkkenapparater, etc.)? 
     14. Følger du dit elforbrug løbende? 

VENTILATION OG KØLING 

     15. Har du automatisk slukning af ventilation/klimaanlæg uden for 
åbningstiden? 

     16. Er dit klimaanlæg indstillet, så det automatisk slukker, når døren står 
åben? 

     17. Har du fået foretaget det lovpligtige ****ventilationseftersyn? 
     18. Har du spareventilatorer (spar op til en tredjedel af elforbruget)? 
     19. Starter og stopper du ventilation og udsugning efter behov? 
     20. Har du afskærmet vinduer og glaspartier med markise? 

VARME 

     21. Har du alle radiatorer i brug med den samme passende indstilling af
 termostaterne? 

     22. Lukker du for alle termostater, når vinduer og døre står åbne? 
     23. Sørger du for, at termostatventiler og radiatorer ikke er dækket til?  
     24. Lukker du døre til ubenyttede rum, så de andre rum holder på varmen? 
     25. Er alle vinduer og døre tætte? 

* A-MÆRKEDE PRODUKTER
A-mærket er et udtryk for, hvor 
stort elforbrug et produkt har. 
Produkter bør som minimum 
være A-mærkede, men for visse 
varegrupper findes der nu også
A+, A++ og A+++ .

** LED 
LED (lysdioder) bruges til 
belysning. De er forholdsvist dyre, 
men har ekstremt lang levetid, 
og reducerer ofte udgifterne til 
belysning med ca. 80 %.

*** TCO
Miljømærke til PC’ere og PC-
tilbehør. 

**** LOVPLIGTIGT 
VENTILATIONSEFTERSYN
1. januar 2008 trådte et EU-
direktiv i kraft om lovpligtigt 
eftersyn af bygningers 
ventilations- og klimaanlæg hvert 
5. år. Formålet med direktivet er 
at reducere energiforbruget og 
CO2-udledningen.



     26. Er isoleringen forbedret (vægge, lofter, varmerør, energiruder etc.)? 
     27. Følger du dit varmeforbrug løbende?

VAND 

     28. Er der perlatorer (vandbesparende ”mundstykke”) på haner og
 brusere? 

     29. Er der to-skylstoilet? 
     30. Sikrer du, at toiletter og/eller vandhaner ikke løber? 
     31. Følger du dit vandforbrug løbende?

TRANSPORT 

     32. Kører I sammen eller bruger I alternativer til bil for at komme til og fra 
arbejdet? 

     33. Bruger I alternativ til fly/bil på forretningsrejser og ved deltagelse på
 messer? 

     34. Ved køb/leasing af biler: Er det laveste kriterium B-mærkede biler? 
     35. Har du investeret i/leaser du elbiler? 
     36. Planlægger du dine leverancer, så unødvendig transport mindskes? 
     37. Benytter du bæredygtig transport ved vareleverancer (cykel, elbil,

etc.)? 
     38. Giver du dine medarbejdere et erhvervskort til offentlig transport (der

 er både rabatter og skattefordele)?  

ANDRE FOKUSOMRÅDER

Du kan også gavne klima og miljø på andre måder. Nedenfor er der en række 
områder, du kan tage fat i, afhængig af din butikstype.

INDIREKTE UDLEDNINGER 

     39. Har du selv investeret i *vedvarende energi, fx solenergi eller 
vindenergi?

     40. Bruger du så vidt muligt genanvendelige og **miljømærkede 
produkter? 

     41. Forhandler du minimum 10 **miljømærkede produkter? 
     42. Inddrager du medarbejderne i spareprocessen? 
     43. Inddrager du miljø og klima, når du rådgiver dine kunder?
     44. Begrænser du forbruget af emballage og minimerer mængden af 

andet affald? 
     45. Har du en kommunikationsstrategi for miljø- og klimavenlig varer og 

serviceydelser? 
     46. Stiller du krav til underleverandørers opmærksomhed på forbrug af

 energi (fx via miljøledelsessystemer som ISO14001 eller EMAS)?

ØVRIGE MILJØHENSYN

     47. Tager du batterier og evt. andet farligt affald retur? 
     48. Sætter du kasserede men brugbare genstande på genbrugsstationen

 byttehylde eller på www.storskrald.dk? 

Med et sparometer kan du selv måle, 
hvilke af dine apparater, der bruger 
mest strøm. Som medlem af KLIMA-
VÆRKET kan du låne et sparometer på 
vores sekretariat i Nørregade 36-38. 
Kontakt Anja Henriksen (tlf. 65 51 24 
49) eller Carsten Jespersen (tlf. 65 51 
24 65) og spørg efter sparometre.



INDBERETNING AF MINDST
TO INDSATSOMRÅDER

Tag udgangspunkt i din udfyldte tjekliste. Vælg dine indsatser for de kommende to 
år blandt de punkter, hvor du har markeret

: ingen eller ringe tiltag 
: nogen tiltag

Vi vil arbejde med følgende to konkrete klimaindsatser: 

Disse tiltag gennemføres som

 __ KLIMAKVIK
 __ KLIMAKOMET

Hvornår på døgnet bør KLIMAVÆRKET afholde møder, hvis du skal have mulighed 
for at deltage i dem? 8-10, 14-16, 16-18, 18-20 eller andre tidspunkter?

Har du nogen forslag til, hvordan denne tjekliste kan forbedres?

KLIMAVÆRKET: Tjekliste version 1.2 – inspireret af KLIMA+ Grønne Erhverv 

Opsætning og grafik: Kreativ Grafisk / Rasmus S. Larsen

* VEDVARENDE ENERGI
Odense Kommune anbefaler ikke 
køb af el, der markedsføres som 
”grøn” eller ”klimavenlig”, da 
effekten af disse tilbud er svær at 
gennemskue. I stedet anbefaler 
vi, at du selv går aktivt ind og 
investerer i ny vedvarende energi 
(fx sol og vind). Det kan være 
en fordel for virksomheder at gå 
sammen om investeringer, og 
derfor tilbyder KLIMAVÆRKET at 
skrive virksomheder op på en VE-
interesseliste, således at vi kan 
formidle partnere til vedvarende 
energiprojekter.

** MILJØMÆRKEDE PRODUKTER
…kan være forsynet med 
Ø-mærket, FSC, KRAV, 
Svanemærket, EU-blomsten, 
Fairtrade etc. 

Husk at ØkoTex100 ikke 
er et miljømærke men et 
sundhedsmærke.

Tjekliste for
        Virksomhed

Café
Restaurant
Storkøkken

Virksomhedsnavn :
Virksomhedsadresse :
Postnummer :
Telefon :
Email :
Kontaktperson :
Dato :

Denne tjekliste skal hjælpe dig til at få et lavere energiforbrug, og 
derved nedsætte dit CO

2
-udslip til gavn for miljøet og din restaurant 

eller café. 

Du kan også bruge den til inspiration til din fremtidige miljø- og  
klimaindsats, da den giver et godt overblik over indsatsområder og 
mulige besparelser.

Grønne Erhverv
- et netværk i Københavns Kommune

Din KLIMA+ indsats er frivillig. 
Du sætter ambitionsniveauet. 
Grønne Erhverv sikrer ordningen 
med stikprøver. Denne tjekliste er 
gældende et år. Vi forventer, at 
du opdaterer listen om et år.  


