
VERDENSMÅL I SPIL

SDG 12: Ansvarligt  
forbrug og produktion
Delmål 12.5: Reducer  
affaldsmængden  
betydeligt

Inden 2030 skal affalds-
genereringen væsentligt 
reduceres gennem  
forebyggelse, reduktion,  
genvinding og genbrug.

Vi gør klar til dokumentationskrav  
for indirekte CO2-emissioner

Fayard er et af Europas førende værfter inden for reparation 
og ombygning af skibe. Fremover vil virksomheden hjælpe 
sine kunder med at nedbringe og dokumentere klimaaftryk 

under det såkaldte Scope 3.

For nogle er det en milepæl i kampen for et renere klima; for andre er det et mareridt, 
der venter i kulissen. De såkaldte Scope 3-udledninger omfatter ethvert klimaaftryk, der 
finder sted uden for virksomhedens egne fire vægge og kontrol, hvad enten der er tale 
om materialer og transport, anvendelse eller bortskaffelse. Endnu er det ikke et lovkrav at 
kunne dokumentere disse udledninger, men det kan det meget vel blive, fortæller CCO i 
Fayard, Ivan S. Larsen:
 ”Der er ingen tvivl om, at rederier – ligesom de fleste andre virksomheder – i fremtiden 
vil blive mødt med flere og flere lovkrav, når det gælder dokumentation af klimaaftryk. Al-
lerede fra 2023 bliver det eksempelvis et krav at dokumentere Scope 1, som dækker over 
de direkte emissioner, dvs. dem man selv kontrollerer. Herfra er det ikke svært at forestille 
sig, at myndighederne på et tidspunkt kan kræve dokumentation for det samlede klimaaf-
tryk, uanset hvor i værdikæden det måtte opstå.”
 Netop det at ruste sig til fremtiden er baggrunden for, at Fayard nu satser på øget 
dokumentation af værftets klimaaftryk, fortæller Ivan S. Larsen:
 ”Siden 1916 har vi vedligeholdt, repareret, forbedret og ombygget skibe, hvilket 
betyder, at vi dels hjælper vores kunder med at reducere deres emissioner, dels at vi også 
selv forbruger energi, mens vi arbejder på skibene. Begge dele skal vi blive langt bedre til 
at dokumentere, så vores kunder kan bruge det i deres dokumentation. I vores udvikling 

Den Maritime SDG Accelerator er implementeret som et 
partnerskab mellem FN’s Udviklingsprogram (UNDP) og 
brancheforeningen Danske Maritime i 2021.



til at være en moderne maritim servicevirksomhed ligger det i naturlig forlængelse, at vi 
gør os i stand til at kunne yde en ekstra service overfor rederierne med denne form for 
dokumentation.” 
 Med hele fire dokanlæg og yderligere reparationer ved kaj medgiver Ivan S. Larsen, at 
Fayard ligesom andre værfter er en større forbruger af energi:
 ”Hvert år reparerer og ombygger vi cirka 140-150 skibe, hvilket er en betydelig mæng-
de, og som også medfører et betydeligt forbrug af især el og gas. Selve skibene er som 
regel op til 15-20 år gamle, hvilket er den alder, hvor rederierne typisk skal beslutte sig for 
alternative løsninger for den fremtidige anvendelse. Ofte ser vi de ældste skibe forlade 
Nordatlanten for at blive indsat på andre ruter, hvor vejrforholdene er mindre ekstreme.”

Rigtige beslutninger
Kristian E. Andersen, Business Development Manager på Fayard, mener ligesom Ivan S. 
Larsen, at det netop er evnen til at træffe de rigtige beslutninger, der driver arbejdet med 
bæredygtighed:
 ”Hver eneste dag ser vi vores kunder stå med valget mellem at vedligeholde eller 
købe nyt. Det gælder ikke mindst de grønne forbedringer, hvor der er en tydelig afvej-

ning mellem klimagevinst og økonomi. Hvad kan betale sig? Hvad kan ikke betale sig? 
Det er tydeligt for os, at kunderne forventer fakta på bordet og allerhelst baseret på va-
liderede, internationale standarder. Vi er klar over, at det er et stort arbejde at bygge en 
datamodel, der også er så robust, at den kan valideres fra ekstern side. Derfor er vi glade 
for al den hjælp, vi kan få. I det hele taget er det en positiv udvikling, at både UNDP, 
den maritime industri og den akademiske verden interesserer sig for disse helt konkrete 
problemstillinger, som vi står overfor. Derfor kan vi nu videreføre det gode strategiske 
arbejde, som vi satte i søen i forbindelse med SDG Accelerator-programmet.”
 Lige nu har kunderne fokus på Scope 1-emissioner, men Scope 2 og 3 er ikke langt 
ude i horisonten, spår Kristian E. Andersen:
 ”Scope 3-casen er ikke sat i søen endnu fra den internationale maritime organisation 
under FN, IMO, men alle pile peger i retning af, at det bliver den. Vi skal fortsat være 
konkurrencedygtige på de traditionelle parametre som tid, kvalitet og pris, men vi betrag-
ter det samtidig som et centralt konkurrenceparameter i forhold til rederiernes valg af 
værft. Det kan være, vi starter med at tilbyde dette som et ’nice-to-have’, mens det inden 
for en periode kan blive et ’need-to-have’. Hos Fayard er vores filosofi, at vi langt hellere 
vil være på forkant med udviklingen end at blive overrumplet af virkeligheden. Der er 
ingen grund til, at vi ikke skulle gå i gang nu.”

FAKTA OM FAYARD

• Dansk skibsværft og maritim service-
virksomhed ved Munkebo på Fyn.

• Grundlagt i 1916.
• Blandt de største virksomheder i  

Europa indenfor reparation af skibe
• Servicerer ca. 140-150 skibe om året.
• Ca. 450 medarbejdere og faste  

samarbejdspartnere.

SÅDAN BIDRAGER FAYARD TIL  
AT OPNÅ VERDENSMÅLENE

• Fayard vil skabe en samlet datamodel 
for at dokumentere det energiforbrug, 
som reparationer og ombygninger af 
skibe medfører på Fayards værft.

• Dokumentationen er afgørende, når 
rederierne på et tidspunkt forventes 
at skulle dokumentere deres samlede 
ressource- og klimaaftryk på tværs af 
værdikæden (Scope 3).
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