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KORT OM SOLAR

Solar er en sourcing- og servicevirksomhed inden for el,
vvs, industri, ventilation samt klima- og energiløsninger.
Vi har 3.000 dygtige medarbejdere fordelt på 6 lande.
Vores kerneforretning centrerer sig om at finde frem til de
bedste produkter, tilbyde lager og logistikløsninger samt
optimere vores kunders forretning vha. effektiv levering og
digitale platforme.
Solar blev grundlagt i 1919 og er i dag en børsnoteret
virksomhed.
I 2020 omsatte vi for ca. 11,5 mia. kroner
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Grønne produkter

Grøn logistik

•
•
•
•
•
•

•

Ladestandere til elbiler
Varmepumper
Solceller – på taget af firmabilen
Uddannelser: Godkendt VE-installatør
Solar Udlejning
Svanemærket byggeri

•
•

Fastbox – på cykel og i
papirspose
Mindre emballage med Kitbox
Forsendelseskasser af 100%
genanvendt pap

VORES REJSE
… startede i 2010
Bæredygtig
virksomhed

Vi sætter
kursen
Rejsen
starter

Start

Første
initiativer
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Bevidsthed om
klimaforandringer

Gennemskuelig
udledning

Strategier for
reduction af CO2

Milepæle

Reduceret Scope
1 & 2 udledning

Vi nedbringer udledning på
tværs af hele værdikæden

VORES 4 MÅL SAT FOR 2023
STATUS EFTER 6 MDR.
Miljø
2021

2021

2021

2021

•

•

•

• 25% kvinder på ledelsesniveau
inden 2025

100% af strømmen brugt i vores
bygninger skal komme fra
vedvarende energi inden 2023

Status
•
•
•

Grønt certifikat i Solar NO
Genforhandlet kontrakt i Solar DK
Undersøger mulighed for at sætte
solceller på tag og mark i Solar DK
(ifm. biodiversitet)

Handling frem til 2023
•
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Social

Langsigtet plan for installation af
solceller som følger udvidelsen af
vores lagre

Installere ladestandere på vores
primære lokationer inden 2023

2.000 kursister skal gennemføre
kursus i vedvarende energi på
Solar Skolen inden 2023

Status

Status

Status

•

•

•

•

Evaluering af alle vores lokationer
samt en 3-års plan
Ca. 65 ladestandere er installeret

Handling frem til 2023
•
•
•
•

Installering af ca. 40 ladestandere
Analysere bygningskrav
Evaluere om gamle ladestandere
skal skiftes ud
Starte op i Solar Sverige

383 kursister har nu gennemført

Intern politik: Policy for recruitment of
senior management

Handling frem til 2023
•

•

Introducere nye kurser især i Sverige
og Holland
Samarbejde med eksterne partnere
om uddannelser inden for regulativer
og lovgivning

Handling frem til 2025
•

Projektgruppe med fokus på at øge
bevidstheden omkring diversitet

BIODIVERSITET SOM EN DEL AF EN HELHEDSPLAN OM AT BLIVE ET
BÆREDYGTIGT FIRMA
• Udvikling og planlægning i samarbejde med Vejen
Kommune
• Omlægning af arealerne i Vejen og Brøndby til
biodiversitet
• En stepvis plan, som følger vores udbygning af
lageret
• Et ‘rekreativt’ område, som medarbejderne kan
bruge f.eks. stisystem til ‘walk & talk’ møder

• Læringsmiljø som borgerne, skoler etc. i Vejen
også kan bruge

Forventet opstart: Efteråret 2021
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Nye bygninger

Ny gårdsplads

SOLCELLER HOS SOLAR, VEJEN KAN SIKRE GRØN EL TIL HELE
VIRKSOMHEDEN I DANMARK (ANSØGNINGSPROCES ER IGANG)

• Solcelleanlæg – kombineret tag- og mark-anlæg
• Årlig produktion vil svare til Solar’s samlede årlige
elforbrug i hele Danmark - cirka 3.8 millioner kWh

• Anlægget vil bestå af omkring 10.000 højeffektive
solcellepaneler
• Mulighed for en kombination af både syd og østvest vendt opstilling for at maksimere egen
forbruget
• Paneler på markanlægget opsættes med stor
rækkeafstand for at give plads til biodiversitet
• Forventet opstart: Foråret 2022
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https://www.solar.dk/om-os/baeredygtighed/

