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Den Danske regering har sammen med et enigt folketing vedtaget 
nogle meget ambitiøse mål for en grønnere planet med en reduk-
tion af CO2 med 70% i 2030 (baseret på 1990 udgangspunkt).

Hos Lan-Com A/S mener vi, at ethvert lille skridt bidrager til en 
samlet bedre verden for vores børn og deres efterkommere. Lan-
Com vil meget gerne bidrage til, at Danmark når sine mål i år 
2030, og vi synes at vi har nogle gode planer.  

Vi har taget udgangspunkt i FN`s 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling og i Lan-Com har vi valgt at inkorporere de 17 verdensmål 
i vores CSR-strategi.

Vi har evalueret hvert mål og set på, hvor vi kan bidrage mest og gøre 
en forskel og vores CSR-strategi berører seks mål: 

Mål 3: Sundhed og trivsel
Mål 7: Bæredygtig energi
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst 
Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 13: Klimaindsats
Mål 15: Livet på land

Vi har valgt nogen emner hvor de enkelte mål er indarbejdet – vi er 
lige startet og er absolut ikke i mål - og vi håber at vi kan inkorporere 
flere af verdensmålene i vores strategi, så vi kan udvikle flere initiati-
ver til at nå målene.

EMNER

1) Energi
2) Ansvarlig Industri
3) Miljø
4) Arbejdsforhold, trivsel og sundhed
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Energi + Klima 
(Mål 7: Bæredygtig energi + Mål 13: Klimaindsats)

Lan-Com ønsker at reducere energiforbruget via energioptimering.

BYGNINGER

I 2018 fik vi udskiftet vores gamle fluorescerende lysrør ud med 
LED rør. 

I 2019 udbyggede vi vores lagerbygning, som er 100% isoleret efter 
dansk standard, samt gennemgik alle varmerør og isoleret dem der 
ikke var det i forvejen. Vi fik lavet nyt varmesystem, der er tilsluttet 
termostat og tænd/sluk ur, hvilket gør at der, hver dag, fra kl 14:30 
ikke bliver produceret mere varme før næste morgen kl 6:30.

Vi har i 2020 sparet 40 % energi på vores lager.

I 2020 blev vi færdige med ud/ombygningen af vores administra-
tion bygning. Denne er ligeledes blevet betydelig bedre isoleret og 
vi forventer, med denne ændring, at vi kan spare yderligere 20% på 
varmeregningen og dermed CO2 udslip.

I 2021 har vi bestilt en energianalyse for at se om der er yderligere 
tiltag vi kan gøre på denne front.
Vi vil ligeledes se på om der skulle ligge en energibesparelse ved at 
installere et solar system.

TRANSPORT

Direktion og bestyrelse har besluttet at den overordnede målsæt-
ning er at alle vores fremtidige investeringer i mobile kørekøjer vil 
blive baseret på ren el.

Vi har i 2020 skiftet vores internationale forwarder til den mest 
energi og miljøbevidste udbyder på markedet (DSV).

Alle containere skal være 100 % fyldte ligegyldigt om det er 20 ft. 
eller 40 ft.

Så meget import-fragt som muligt skal ske med skib, og ikke med 
fly. Målet er 99%.
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Ansvarlig Industri
(Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur + Mål 12: Ansvarligt 
forbrug og produktion)

Lan-Com ønsker at reducere vort forbrug, ved f.eks. at se på gen-
brug.
 
EMBALLAGE

Da vi fortsat bliver nødt til at levere vores afkappede kabler på 
plastik tromler, har vi, nu i over 10 år, kørt med et retur pant system 
på vores tromler, så vi på den måde ikke behøve at få fremstillet nye 
plastik tromler.

Vi har udviklingsprojekter kørende med to af vores leverandører, 
som kører på om det er muligt at skifte til genbrugs emballage. Dels 
genbrugsplastik poser, men vi har også startet et projekt gående på 
udvikling af genbrugspap paller.

Vi anvender, i videst mulig udstrækning, FSC mærket emballage.
 

PRODUKTION 

Lan-Com A/S stiller kritiske spørgsmål til sine leverandører og in-
formerer om hvor vigtigt det er for os at forholdene er i orden. Lan-
Com vælger sine leverandører ud fra pris, kvalitet, men så sandelig 
også ud fra ansvarlig produktion og hvor klimabevidste de er.

I 2020 flyttede vi store dele af vores indkøb af kabler til en fabrik, der 
har miljø og ansvarlig produktion som top prioriteret.  
De er b.la. certificeret ”Zero Waste to Landfill” virksomhed. 

Vores mål er at alle hovedleverandører skal have minimum et kon-
trolbesøg hvert år, hvor vi tilser om forholdene er i orden. 
Er de ikke det og kan de ikke udbedre det, skal vi finde en anden 
ansvarlig leverandør. 

DE SMÅ TING

Vores medarbejdere, om hvordan de individuelt kan gøre en forskel 
i deres daglige arbejde, specielt hvad angår retur, genbrug, miljø og 
klima. F.eks.   
• Brug genopladelige batterier 
• Vores kaffe skal være bæredygtig (UTZ certificeret)
• Køkkenrulle og wc papir af genbrugs papir
• Vi anvender primært kaffekopper og ikke papkrus 
• Vi slukker vores computer når vi går hjem 
• Vi printer kun når det er nødvendigt og gerne på begge sider
• Vi køber ikke vand på plastik flasker
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Miljø
(Mål 15: Livet på land)

Lan-Com ønsker at beskytte og genoprette naturen.
 
Naturen

Vi har valgt at støtte den danske natur ved at donere et fast beløb 
hver måned, som går ubeskåret til frikøb af sårbar natur. 
Se www.Naturfonden.dk

Vi har vi ”plant et træ projekt” kørende med en af vores Tyrkiske 
leverandører.
 
 
Arbejdsforhold, trivsel og sundhed
(Mål 3: Sundhed og trivsel + Mål 8: Anstændige jobs og økono-
misk vækst)

Lan-Com ønsker at skabe en hverdag hvor alle trives.
 
Ansatte hos leverandører

Det er af stor vigtighed for os, at vores leverandører og deres under-
leverandører lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring og Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Finder vi ud af, at internationale konventioner tiltrådt af Danmark,
samt grundlæggende ILO-konventioner, ikke overholdes stopper vi 
øjeblikligt samarbejdet med leverandøren og dennes underleveran-
dør.

Vores indiske leverandør har flere projekter kørende, som omhand-
ler uddannelse, sundhedspleje, menneskerettigheder osv. 
Bl.a. JEEWAN JYOTI WOMEN EMPOWERMENT PROGRAMME
Som er et program der hjælper hjælpe kvinder i landdistrikterne 
overvinde eksisterende patriarkalske traditioner og tage kontrol over 
deres liv.
 
 

Ansatte hos Lan-Com

Hos os selv i Smørum har vi fokus på, at vores medarbejderes trivsel 
og har en god, sund og sikker hverdag, når de er på arbejde.
I Lan-Com eksisterer begrebet ”overarbejde” stort set ikke. Det er 
kun i helt ekstreme tilfælde at vi er så pressede at vores arbejde ikke 
kan vente med at blive gjort færdigt til i morgen.

Vi har flere fælles arrangementer sammen og til sommer glæder vi 
os til at tage vores nye grill terrasse i brug, hvor vi kan have ægte 
dansk hygge. 
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