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One Planet Living  
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Handlingsplan 2019  

 
Gennem One Planet Living projektet har vi struktureret og formuleret de 

fokusområder, vi hos Meggitt allerede arbejder med i dag. 

 

Samtidig har vi opstillet mål for 2019, der skal hjælpe os med at indarbejde 

det bæredygtige fokus hele vejen rundt - på tværs af klima, miljø og sociale 

hensyn.  

 

One Planet Living’ bygger på 10 principper, der omfatter klima, miljø og ”det 

gode liv” (livskvalitet, sundhed, lighed og kultur).  Principperne fungerer som 

guidelines, og hjælper os med at holde fokus på vores handlinger og 

målsætninger. 
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Sundhed og lykke 
 

Opfordre til aktive, omgængelige, meningsfulde liv for at fremme 

trivsel og et godt helbred 

 

 

Status 2018  Handlinger Indikator 

Social 

ansvarlighed og 

inklusion  

 

 Hjælper mennesker der har svært 

ved at komme ind på 

arbejdsmarkedet i gang, ved at 

tilbyde en 6 ugers praktikperiode 

 Tilbyder 1 års elevplads 

 

 Antal 

medarbejdere i 

praktik eller elev 

(1 stk af hver i 

2018) 

MÅL 2019+ Handlinger Indikator 

Sundere og 

mere 

bæredygtig 

kost  

 Udarbejdelse af kostpolitik med 

fokus på sundhed (i kantinen) 

Andel af 

grøntsager og fisk 

vs. kød 

Bedre indeklima 

 Indkøb af indendørs planter, der 

forbedrer indeklima 

 

 Indførelse af ”udluftningspolitik” 

Måling af CO2 

niveau på 

arbejdspladsen 

 

Sundere 

medarbejdere / 

trivsel på 

arbejdspladsen 

 

 

 Deltagelse i ”Vi cykler på arbejde” 

2019 

 

 Undersøge mulighed for evt at leje 

elcykler 

 

 Ledelseskursus med fokus på 

medarbejdertrivsel 

 

Antal sygedage 

 

 

Medarbejder-

undersøgelser – 

øget antal, der er 

enig i at det er et 

godt sted at 

arbejde. 
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Forebyggelse 

 Tilbyde rygestop-kursus  

 Rådgivning angående 

arbejdsstillinger, samt 

øvelser/træning i arbejdstiden 

Medarbejder/e 

deltager i rygestop 

kursus samt der er 

blevet indført 

gymnastik/stræk 

pauser i løbet af 

dagen 

Social 

ansvarlighed og 

inklusion  

 

 Hjælper mennesker der har svært 

ved at komme ind på 

arbejdsmarkedet i gang, ved at 

tilbyde en 6 ugers praktikperiode 

 Tilbyder 1 års elevplads 

 

Antal 

medarbejdere i 

praktik eller elev (1 

stk af hver i 2019) 
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Lighed og lokal økonomi 
 

Skab sikre og retfærdige steder at bo og arbejde, der støtter lokal 

velstand og international fair trade 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Målsætning / 

2019 Resultat 
Handlinger Indikator 

Fremme lokalt indkøb  

Det undersøges hvorvidt, der er nogle 

indkøb der kan ændres til - lokalt 

indkøb  

Andel af lokalt 

indkøbt 

mad/varer 

Fremme indkøb af 

fairtrade produkter  

Ændring af indkøbspolitik - fairtrade 

indkøb hvor muligt 

Andel af 

fairtrade-

produkter 

  - 



5 

Det Økologiske Råd | info@ecocouncil.dk | ecocouncil.dk | One Planet Living | +45 33 15 09 77           

Kultur og fællesskab 
 

Plej lokal identitet og arv, styrk samfund og promover en kultur med 

bæredygtig levevis 

 

 

  

Status 2018 Handlinger Indikator 

Fremme 

uddannelse 

Løbende udvikling af vores 

medarbejdere ifm 

videreuddannelse især ifht 

danskkompetencer 

Støtte lokalsamfundet ifm 

ansættelse af en laborantelev 

6 medarbejdere har 

været på dansk kursus 

og vi har haft en 

laborantelev 

Mål for 2019   

Fremme 

uddannelse 

Fortsætte med at videreuddanne 

vores medarbejdere især mht 

danskkompetencer 

 

Hvis muligt ansætte endnu en 

elev 

Øget antal af 

uddannede 

medarbejdere 

Fremme lokal 

forskning 

Samarbejde med lokale 

iværksættere, hvis vi kan være 

behjælpelig med viden 

Der er indgået 

samarbejde 
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Land og natur 
 

Sikre et positivt bidrag til den lokale biodiversitet til gavn for  

mennesker og dyreliv 

 

 

 

 

 F.eks. Foreningen For Skånsomt Kystfiskeri, som deltager i One Planet 

Projektet, kan konsulteres vedr. indkøb af fisk: 

http://skaansomtkystfiskeri.dk/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsætning / 2020 

Resultat 
Handlinger Indikator 

Højere naturværdi / 

biodiversitet  

 Renovering af cykelskur. Hvis muligt 

plantes evt planter der kan vokse 

op af skuret 

 

 Muligvis opsætning af fuglekasser 

(dette kunne evt laves på 

familiedagen) 

Antal buske, der 

er blevet 

plantet. Antal af 

ophængt 

fuglekasser 

   

http://skaansomtkystfiskeri.dk/
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Bæredygtigt vand 
 

Effektivt brug af vand, beskyttelse af lokale vandkilder og reducering 

af oversvømmelser og tørke 

 

 

 

 

 
 

Lokale og bæredygtige fødevare 
 

 

Promover bæredygtigt lokalt landbrug, sunde kostvaner, og gør det 

nemt og attraktivt for folk at få lokale sæsonbestemte økologiske  

madvare og vegetabilsk protein 

 

 

 

 

 Se www.lokalsmag.dk for inspiration 

  

Målsætning / 

2020 Resultat 
Handlinger Indikator 

Beskyt 

vandmiljø 

 Forbud mod brug af pesticider 

(Roundup) i udearealer 

100 % reduktion 

af brug af 

pesticider. 

Målsætning / 

2020 Resultat 
Handlinger Indikator 

   

Reduktion af 

kødforbrug 

 Kødfri dag 

 

 

% fald i indkøb af 

kødholdige 

produkter 

http://www.lokalsmag.dk/
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Rejse og transport 
 

Reducer behovet for at rejse og gør det nemt og attraktivt for folk 

at gå og cykle, og opfordre til lavt kulstofforbrugende bildeling 

eller offentlig transport   

 

 

 

 

 Se https://docplayer.dk/3386716-Movia-vil-paa-tvaers-af-geografi-

produkter-og-infrastruktur-deltage-i-samarbejder-om-nye-loesninger-paa-

de-trafikale-udfordringer.html for inspiration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsætning / 

2020 Resultat 
Handlinger Indikator 

CO2-reduktion fra 

medarbejdernes 

transport til og fra 

arbejde 

 Det undersøges om firmabil kan 

udskiftes til elbil 

 

 Promover/systematiser samkørsel 

Total km 

transport til/fra 

arbejde ved 

grønne 

befordringsmidler 

Grøn transport 

internt/i 

arbejdstiden 

Der anskaffes firmacykler – herunder 

elcykel, såfremt der anvendes større 

afstande (5-15 km) 

Total km 

transport ved 

grønne 

befordringsmidler 

Grønnere 

logistikløsninger 

Der undersøges om kommunen har 

mulighed for at forbedre 

busbetjeningen og vedligeholde 

cykelstier bedre 

Buslinjen og 

cykelstier er 

blevet forbedret 

https://docplayer.dk/3386716-Movia-vil-paa-tvaers-af-geografi-produkter-og-infrastruktur-deltage-i-samarbejder-om-nye-loesninger-paa-de-trafikale-udfordringer.html
https://docplayer.dk/3386716-Movia-vil-paa-tvaers-af-geografi-produkter-og-infrastruktur-deltage-i-samarbejder-om-nye-loesninger-paa-de-trafikale-udfordringer.html
https://docplayer.dk/3386716-Movia-vil-paa-tvaers-af-geografi-produkter-og-infrastruktur-deltage-i-samarbejder-om-nye-loesninger-paa-de-trafikale-udfordringer.html
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Materialer og produkter 
 

Brug af materialer fra bæredygtige kilder og promover produkter, 

der hjælper folk med at reducere forbruget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsætning / 

2020 Resultat 
Handlinger Indikator 

Reducer 

forbrug af 

plastik 

 Afskaffelse af engangskopper på 

arbejdspladsen hvis muligt at finde 

økonomisk alternativ 

 

 Giv kunder et økonomisk incitament til 

at fravælge plastikposer/indpakning 

 

 Hvis medarbejdere tager mad med 

hjem, skal det foregå i egne 

madbeholdere 

Vi bruger ikke 

længere 

plastickrus 

 

Medarbejder 

har selv 

Tupperware 

med til 

madrester 

Reduktion af 

produkter 

med skadelig 

kemi 

Indkøbspolitik: kemikalier (f.eks. PVC) undgås 

hvor muligt. Undersøg muligheden for at købe 

miljømærkede rengøringsmidler samt 

toiletpapir/engangsservietter. 
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Nul affald 
 

Reducer forbrug og maksimer up-cykling, genanvendelse og 

genbrug for at opnå nul affald til affaldsdeponering  

 

 

 
 

Nul fossil energi 
 

Gør bygninger og fremstilling energieffektive og anvend energi fra 

vedvarende ikke-forurenende kilder  

 

 

Målsætning / 

2020 Resultat 
Handlinger Indikator 

Øget 

affaldssortering 

Som minimum udsorteres (madaffald?), 

papir, pap, glas, metal, (plast?) 

Tons affald sendt 

til genanvendelse 

Genbrug 

Kasserede, men brugbare ting (møbler, 

elektronik mv.) til velgørende 

organisation/loppemarked 

Givet genstande 

bort. Mindre 

affald 

Målsætning / 

2020 Resultat 
Handlinger Indikator 

Energibesparelser 

 Få foretaget et energitjek 

(rabat ved Helsingørs 

kommune) og gennemfør 

rentable energibesparelser 

 

 Øg opmærksomhed hos 

medarbejdere gennem 

systematisk kommunikation  

 

 Installer sensorer med timer til 

oplysning i nogle områder? 

Antal 

energibesparelser 
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 Oversigt over ”grønne” el produkter kan ses her www.grøntelvalg.dk 

 

 F.eks. Aktiv varme, som deltager i One Planet Projektet, installerer 

lydløse varmepumper: https://aktiv-varme.dk  

 

 F.eks. Sydkystens El, som også deltager i One Planet Projektet, 

installerer anlæg til sol el energi og anlæg til solvarme: 

http://www.sydkystens-el.dk/  

Grønnere 

energiprodukter 
Skift el produkt til et ”grønt” produkt 

CO2-aftryk (fremgår 

af el og 

varmeregning) 

http://www.grøntelvalg.dk/
https://aktiv-varme.dk/
http://www.sydkystens-el.dk/

