
• 2025: 5 elever
• 2030: 10% elever af FTE’er2025

Minimum 25% af vores 
produktion i regenerat

Levere CO2-beregninger på 
produktniveau

Kundetilfredshedsprocent 
på 96,5%

Vores målsætninger er baseret på en kombination af 
de globale indikatorer og danske målepunkter.

VORES MÅL

Ansvarlighed er en kerneværdi i Schoeller Plast. Vi værdsætter 
ansvarlighed i hele organisationen og i vores værdikæde. Vi handler 
og agerer ud fra vores Code of Conduct, og har samme forventning til 
vores leverandører og samarbejdspartnere. For os handler ansvarlighed 
om alle led fra udvindingen af vores råvarer til produktion, genbrug og 
genanvendelse af vores produkter - som alt sammen skal ske på en social 
og miljømæssig ansvarlig måde. 

Vi vil understøtte verdensmål 12, herunder delmål 12.5, 12.6 og 12.8 gennem 
vores store fokus på Cirkulær Økonomi, som altid har været en del af vores 
DNA.

12.5. Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem 
forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
Schoeller Plast er, og har altid været, til for at beskytte vores kunders værdi 
ved at levere langtidsholdbare og genbrugelige emballageløsninger med 
høj produktsikkerhed og -kvalitet. Vi udvikler produkter, hvor genanvendte 
materialer kan indgå som hel eller delvis materiale, og skaber innovative 
og funktionelle løsninger, som kan genbruges et utal af gange og 
genanvendes efter endt levetid.

PLASTPRODUKTION TIL EN GRØNNERE FREMTID

Vi arbejder med at forbedre os, og vi har over de seneste år opnået 
vigtige certificeringer og implementeret en bæredygtig tankegang i vores 
arbejde - lige fra produktion til færdigt produkt. For os handler ansvarligt 
forbrug og produktion om at skabe en økonomisk gevinst ved at genbruge 
og genanvende vores ressourcer.

VERDENSMÅL 12: 

ANSVARLIGT 
FORBRUG 
OG PRODUKTION

12.6. Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, 
skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere 
oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.
Gennem vores medlemsskab af FN’s Global compact forpligter vi os årligt 
til at dokumentere og rapportere om vores arbejde med samfundsansvar.

Vores rapportering give et overblik over hvilke fremskridt og resultater vi 
har opnået i løbet af rapporteringsåret, samt vores mål for arbejdet med 
samfundsansvar på kort og lang sigt.

Foruden FN’s Global Compact rapporterer vi årligt til CDP Climate. 
CDP hjælper os med at afklare, om vores bæredygtighedsarbejde er i 
overenstemmelse med bedste praksis i branchen, og indikerer potentielle 
forbedringsområder. CDP opdateres årligt, og er i overenstemmelse med 
andre anerkendte rammer såsom TCFD, SBTi og GHG-protokollen.

12.8. Inden 2030 skal det sikres at mennesker, alle steder, har den 
relevante information og viden om bæredygtighed, udvikling og livsstil 
i harmoni med naturen.

Vi underviser vores medarbejdere og andre interessenter i bæredygtig 
udvikling herunder klimaforandringer og social bæredygtighed. I det 
omfang det er muligt, stiller vi op til eksterne oplæg, hvor vi formidler vores 
viden om plast, genbrug og genanvendelse.

2025 2030

Kundetilfredshedsprocent 
på 98,5%

Minimum 50% af vores 
produktion i regenerat


