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Material  
Health

Troldtekt akustikserien i natur og standard
farver C2Ccertificeret.

Produktudvikling er baseret på C2Cprincipper.

Handelsvarer produceret som private label til 
Troldtekt er screenet

C2Cniveau SØLV.

• Trælisterne til Troldtekt® contrast har som den 
første handelsvare, produceret som private 
label til Troldtekt, opnået et Material Health 
Certificate.

• Optimere malingsrecept med henblik på, at 
Troldtekt akustikserien i natur og standardfar
ver kan avancere til C2Cniveau GULD.

• Handelsvarer produceret som private label til 
Troldtekt skal have Material Health certificate.

Material  
Reutilization

Sortering af produktionsaffald i en række 
fraktioner, så ressourcer fra produktionsaffald 
nyttiggøres på højest mulige værdiniveau.

Take backordning til indsamling af bygge og 
nedrivningsaffald (træbeton) er testet i bygge
branchen i Danmark.  

Ordning med smuld fra produktionen som 
råvare i ny cement hos Aalborg Portland er 
etableret.

C2C-niveau GULD.

• Nye løsninger til genanvendelse af træbeton i 
det biologiske kredsløb afdækkes og etableres. 

• Aftale om knusning af pladeaffald indgås med 
ekstern partner med henblik på at udbrede 
genanvendelse i biologisk og teknisk kredsløb.

• Nye produkter, som indeholder affald (for ek
sempel fraskær) fra produktionen, udvikles. På 
længere sigt udvikles produkter, der er baseret 
på udtjente akustikplader fra byggeriet. 

Renewable
Energy

Ørsted klimapartner. 100% vedvarende energi i 
elforbrug (vindstrøm) fra 2013. 

Nyt energieffektivt biomassefyr er indkørt. 

50% af diesel og gasdrevne gaffeltrucks er 
udskiftet til eldrevne trucks.  

Lyskilder i størstedelen af produktionen er 
udskiftet til LED.

C2C-niveau GULD.

• Diesel og gasdrevne gaffeltrucks er udskiftet 
til eldrevne trucks, så over 60% af alle trucks 
nu er eldrevne.

• Mulige alternative energiløsninger fra sol, vind 
eller lignende kortlægges.

• Mulighed for at indgå i internationalt udvik
lingsprojekt med henblik på at udnytte spild
varme afdækkes.

Water 
Stewardship

Ingen udledning af urenset spildevand fra  
produktionen. 

Vandbesparelsesanordninger er etableret. 

Kloakseparering ved ny produktionslinje og 
størstedelen af de øvrige fabriksbygninger er 
gennemført. Regnvand ledes til kommunalt 
reservoir.

C2C-niveau PLATIN.

• Kloakseparering ved alle fabriksbygninger er 
gennemført.

• Mulighed for at indgå i internationalt udvik
lingsprojekt med henblik på at udnytte vand
damp afdækkes.

• Mulighed for etablering af overløbsbassin med 
beplantning kortlægges. 

 

Social 
Fairness 

CSRrapportering til UN Global Compact fra 2010.

CSRrapportering følger GRI G4 struktur. 

C2Cprincipper introduceret i organisation og 
værdikæde. 

C2C-niveau GULD.

• Uddannelse af medarbejdere i ny  
robotteknologi er gennemført.

• Danskundervisning af nye  
medarbejdere er gennemført. 

 


































