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MinAltans første 
bæredygtighedsrapport har til 
formål at skitsere de tiltag, som 
MinAltan har implementeret i 
løbet af det seneste regnskabsår.

MinAltan ønsker at skabe værdi gennem 
bæredygtig omstilling i en verden fuld af 
udfordringer. Vi har en ambition om at bidrage til 
en verden, der ikke er belastet af omgivelsernes 
påvirkning. Helt overordnet ønsker MinAltan at 
bidrage til et bedre samfund samt at øge 
livskvaliteten for den enkelte - uden at gå på 
kompromis med kvalitet eller naturens ressourcer. 

I MinAltans optik bygger en bæredygtig 
målsætning på langsigtede mål, hvor det blandt 
andet er vores opgave ikke kun at stille krav til os 
selv men også til rammebetingelserne for vores 
samarbejde med eksterne leverandører. 

I 2021 lancerede MinAltan vores første 
bæredygtighedsstrategi, hvis indhold og 
strategiske målsætning danner grundlag for denne 
rapportering. Som virksomhed arbejder vi ud fra en 
målsætning om løbende at forbedre vores produkt, 
der involverer: 

· At reducere udledningen af drivhusgasser
· At vores produkter produceres på ansvarlig vis og 
med hensyn til menneskerettigheder 
· At vores altaner kan genanvendes og indgå i nye 
kredsløb 

Hos MinAltan definerer vi bæredygtighed som en 
transparent forretningsstrategi, der foruden at 
skabe økonomisk vækst samtidig tager forbehold
for social retfærdighed og vores miljømæssige 
påvirkning. 

Vi tror på det er muligt at drive en forretning, 
der både skaber social værdi og økonomisk 
vækst på ansvarligt grundlag, uden at belaste 
klodens ressourcer. I MinAltans optik har vi ikke 
en forventning til, at de enkelte initiativer leverer 
hverken kortsigtede eller endegyldige resultater, 
men at vi gennem partnerskaber, 
produktcertificeringer, årlige rapportering samt 
interne pilotprojekter løbende er i stand til at 
forbedre vores forretning. 



Cirkulær forretningsmodel

Hvad har vi opnået, og hvilke 
tiltag er blevet 
implementeret? 

Dokumentation
Cirkulær forretningsmodel
Social ansvarlighed 
Medarbejderengagement 

MinAltans målsætninger vedrører en række 
indsatser inden for fire områder: 

MinAltan har i det forgange regnskabsår haft 
fokus på at opbygge et datafundament, 
således at vi i højere grad er i stand til at 
dokumentere vores klima- og miljømæssige 
påvirkning. I juli 2022 præsenterede 
MinAltan sit første klimaregnskab. Selve 
udarbejdelsen af klimaregnskabet havde 
primært til formål at styrke MinAltans 
interne kompetencer i forhold til 
håndteringen af beregningsprocessen, 
hvorfor MinAltans endelige klimaaftryk skal 
anses som et vejledende resultat. 

Undervejs i denne proces har vi erfaret, at 
det endnu ikke er muligt at indhente den 
fornødne data fra vores leverandører, hvilket 
ligeledes er årsag til, at MinAltans resultat 
med en udledning på 14.042,09 ton CO2e i 
perioden d. 1. maj 2020 til d. 31. april 2021 er 
vejledende. 

Netop tilblivelsen af denne manglende data 
udgør en central del af vores målsætning for 
det kommende regnskabsår. 

Dokumentation

En anden essentiel del af vores målsætning 
omhandler mulighederne for en cirkulær 
omlægning af vores forretningsmodel, hvor vi 
løbende bestræber os på at implementere 
flere cirkulære tiltag som en fast del af vores 
virke. 

MinAltan har medio 2022 opnået en Cradle to
Cradle certificering af MinAltans altaner 
jævnfør Cradle to Cradle Product Innovation 
Institutes standarder. I praksis har 
certificeringen til formål at sikre en løbende 
optimering af vores produkt, således at vores 
altaner forbliver ”Den sikre løsning”. Helt 
grundlæggende ønsker MinAltan at drive 
forretning på ansvarlig vis, hvilket vi håber 
fremtidige re-certificeringer, jævnfør Cradle to 
Cralde Product Innovation Institutes krav til 
en 4.0 certificering, blandt andet medvirker 
til. 

Derudover fungerer certificeringen som en 
måde hvorpå, MinAltan kan dokumentere en 
valid og uvildig godkendelse af kvaliteten af 
vores produkt. En væsentlig del af 
certificeringen omfatter MinAltans håndtering 
af affald, og vi er i den forbindelse blevet 
bedre til at håndhæve sorteringen af affald til 
genanvendelse på byggepladserne. 



MinAltan er bevidste om, at en løbende 
forbedring af vores produkt og virke i høj grad 
afhænger af vores relation til vores 
leverandører og samarbejdspartnere. 

Gennem sparring og vidensdeling har vi 
opnået en synergi med vores samarbejds- 
partnere, og dermed været fælles om at 
fremme bæredygtige tiltag i branchen. 

Helt konkret ønsker MinAltan at skabe en 
forandring gennem dialog, hvorfor vi mener, at 
det er i fællesskab med vores leverandører og 
samarbejdspartnere, at vi kan udvikle 
alternative løsninger til at reducere vores 
påvirkning på både klima, miljø og mennesker. 

Social ansvarlighed 

Som et vidensdelende element har MinAltan i det 
seneste regnskabsår afholdt en workshop for 
MinAltans medarbejdere som led i udbredelsen af 
MinAltans målsætninger. Formålet med denne 
workshop var ligeledes at udnytte den interne 
motivationen for at skabe værdi for MinAltan samt 
iværksætte en række pilotprojekter. En anden 
central del af MinAltans bæredygtighedsstrategi 
omfatter synliggørelsen af MinAltans cirkulære 
tiltag internt i virksomheden. Som led i dette har 
MinAltan iværksat 13 pilotprojekter, der alene styres 
af repræsentanter fra hele virksomheden, som har 
til opgave at skabe værdi gennem en grøn 
omstilling. For MinAltan er vores medarbejderes 
potentiale helt afgørende for, at vi lykkedes med 
implementeringen af en cirkulær forretningsmodel, 
idet vores medarbejdere spiller en afgørende rolle i 
forhold til at formidle kendskabet til vores tiltag og 
fælles målsætning. Disse pilotprojekter omhandler 
blandt andet forslag til produktoptimering samt 
hvorledes MinAltan fremover kan stille 
leverandørmæssige krav til forbedringer i henhold 
til klimaaktuelle problemstillinger, social trivsel 
samt implementeringen af en cirkulær 
forretningsmodel. Derudover havde workshoppen 
til formål at nedbryde kompleksiteten bag 
begrebet bæredygtighed for således gøre 
gruppernes arbejde med pilotprojekterne mere 
håndgribeligt.

Hos MinAltan er vi af den 
overbevisning, at vi for at gøre vores 
forretning mere bæredygtig, er 
afhængig af stærke partnerskaber 
for i fællesskab at kunne fremme en 
kontinuerlig forbedring af vores 
produkt. 

Derfor har MinAltan opnået 
medlemskab af UN Global Compact, 
og har for første gang rapporteret til 
fællesskabet i august 2022. 

Endvidere har MinAltan udarbejdet 
en række gældende principper for 
korrekt adfærd, idet vi fortsat ønsker 
at være en attraktiv arbejdsplads, 
hvor gensidig respekt, integritet og 
et godt socialt fællesskab er i 
højsædet.

Frederik Bo Rosenquist, 
Bæredygtighedsansvarlig hos 
MinAltan

Medarbejderengagement og 
involvering via bl.a. workshop

Etableret et affaldssystem på vores kontor og 
lagerenhed
Øget fokusset på medarbejdertrivsel samt 
minimeret risikoen for arbejdsulykker ved at 
uddanne MinAltans medarbejdere i 
sikkerhedspolitikker på byggepladserne. Helt 
konkret ønsker MinAltan at fremme vores 
medarbejderes kompetencer samt ajourføre 
os med nationalt gældende 
sikkerhedsforanstaltninger samt de 
almindelige betingelser, der gælder for 
aktører i byggebranchen
Udarbejdet en bæredygtighedsdagbog på 
vores hjemmeside, der løbende kan bidrage 
med relevant viden til MinAltans 
interessenter, der ønsker at opnå et mere 
detaljeret indblik i MinAltans aktiviteter eller 
hente inspiration til, hvorledes cirkulære 
principper centraliseres i en 
forretningsstrategi 
Indgået samarbejde med en 
frokostleverandør, således at vores 
frokostordning er tilberedt med omtanke for 
sæsonbetonede råvarer, miljø samt 
dyrevelfærd 
Gennemført en arbejdspladsvurdering 
Ansat en ny bæredygtighedsansvarlig 

Sideløbende med førnævnte har MinAltan 
iværksat rækker initiativer, som led i realiseringen 
af MinAltans målsætning. Vi har i det seneste år: 



I løbet af det kommende regnskabsår har 
MinAltan fortsat en forventning til, at vi skal 
forbedre os på en lang række områder. Vi har 
allerede nu rettet vores fokus mod data- og 
rapporteringsdelen. Helt overordnet vil MinAltan 
fortsat forbedre vores arbejde med 
materialesundhed, materialegenanvendelse, 
vedvarende energi, ansvarligt vandforbrug samt 
social trivsel. 

Vi tager ansvaret over for os selv og vores 
interessenter alvorligt og ønsker at tilgå vores 
arbejde med den grønne omstilling med 
arbejdsomhed.  

Du er altid velkommen til at række ud.

Næste step? 

Frederik Bo Rosenquist
Bæredygtighedsansvarlig

Telefon: 60 67 31 72
E-mail: fbo@minaltan.dk
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