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Brødrene A & O Johansen A/S er certificeret efter ISO14001 af Dansk Standard. 
 
 

Følgende adresser er omfattet af certificeringen: 
 

Brødrene A & O Johansen A/S, Rørvang 3, 2620 Albertslund. 
Brødrene A & O Johansen A/S, Herstedvang 6, 2620  Albertslund 

Brødrene A & O Johansen A/S, Mossvej 2, 8700  Horsens 
AO’s butikker i Danmark. 
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Brødrene A & O Johansen A/S’ miljøpolitik 
Brødrene A & O JOHANSEN A/S vedkender sig, at aktiv hensyntagen til miljøet er vigtigt, 
og vil igennem vore indkøb, investeringer samt øvrige virksomhedsdrift medvirke til at 
værne om vort fælles miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag. 
Vi fokuserer på at reducere de væsentligste miljøpåvirkninger, som vi har vurderet, er 
transport, affald og energiforbrug. 
 
Brødrene A & O JOHANSEN A/S vil vedligeholde et bredt dækkende miljøledelses-
system, som er planlagt og udviklet til at opfylde kravene i ISO14001. 
 
Brødrene  A & O JOHANSEN A/S vil gennem åbenhed over for alle relevante interessen-
ter og samarbejdspartnere vedligeholde en positiv miljøudvikling og løbende forbedre vor 
indsats på miljøområdet og løbende forebygge miljøbelastninger ved at: 
 

• bortskaffe affald på forsvarlig vis, fremme genanvendelse, samt under 
hensyntagen til vareflowet fastholde eller øge genbrugsandelen af den samlede 
affaldsmængde, 

 

• tilskynde leverandører til at mindske miljøpåvirkninger gennem løbende dialog, 
  

• tilskynde kunder til at anvende ”WUPPI”-ordningen for genanvendelse af PVC-
produkter, 

 

• engagere og uddanne medarbejdere i miljøarbejdet, 
 

• overholde relevante myndighedskrav, 
 

• miljømål opnås gennem målrettet indsats i alle funktioner, 
 

• miljøpolitikken bliver kendt og forstået af alle medarbejdere gennem uddannelse 
og generel information, 

 

• give nye medarbejdere kendskab til miljøpolitikken via introduktionskurset,  
 

• udarbejde miljømål samt miljøhandlingsplaner med udgangspunkt i miljøpolitikken 
og ”Miljøredegørelsen”, hvor de direkte og indirekte miljøpåvirkninger identificeres, 
undersøges og bedømmes. 

 

• Vi fokuserer på at reducere de væsentligste miljø- og klimapåvirkninger, som er 
identificeret til: 
✓ Transport – omkostninger og leverancer til kunder via håndværkerbutikkerne, 
✓ Affald – reduktion og genanvendelse, 
✓ Energiforbrug – el, vand og varme. 

 
Brødrene  A & O Johansen A/S’s miljøpolitik offentliggøres på hjemmesiden www.ao.dk. 
 

http://www.ao.dk/
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Miljøledelsessystem 

Ledelsen har opbygget og implementeret et miljøledelsessystem, der overholder kravene i 
ISO 14001. 
 
Miljøledelsessystemet gennemgås periodisk for at fastslå, at systemet er egnet og 
effektivt. Derfor gennemføres en gennemgang af virksomhedens miljøforhold, intern audit 
og ledelsesgennemgang én gang årligt. 
 
Ledelsen hos Brødrene  A & O Johansen A/S (herefter kaldet AO) har fundet, at miljø-
ledelsessystemet har fungeret efter hensigten og er egnet og effektivt.  

 
Miljøorganisation 
AO’s miljøorganisationsplan er opdelt efter virksomhedens enkelte funktioner. Enhver 
medarbejder har indsigt i de miljømæssige sider af de funktioner, som medarbejderen 
bestrider. Miljøorganisationen er  opdelt i direktion, miljørådet, ledelsens repræsentant og 
funktionschefer og medarbejdere. 
 
Ledelsens repræsentant  er  ansvarlig for miljøledelsessystemet samt miljøarbejdet på 
virksomheden. 
 
Alle  har pligt og ret til at foretage forebyggende og korrigerende handlinger. 
Medarbejderne inddrages løbende i miljøarbejdet og orienteres ved møder og skrivelser. 
 

Miljøkriterier 
Kriterierne for bedømmelse af miljøforholdene, der giver en væsentlig miljøpåvirkning, har 
været: 
 

• Lovgrundlag:  Identificeret relevant lovgrundlag for  AO’s miljøarbejde (lovlisten 
udarbejdes af BureauVeritas en gang årligt) samt lokalregulativer for 
landets kommuner. 

 

• Egne krav (AO’s miljøpolitik). 
 

• Hensyn til kundekrav, markedskrav og den almindelige kvalitets- og miljøbevidste 
forbrugers vurdering af vores produkter. 

 
AO har udarbejdet en gennemgang af virksomhedens miljøforhold og miljøpåvirkninger, 
således at både de direkte og indirekte miljøforhold vurderes for hvad, der giver en 
væsentlig miljøpåvirkning. 
 

Det skal nævnes, at AO ikke har kendskab til uoverensstemmelser med lokale 
miljømyndigheder. AO har ingen planlagte aktiviteter, der ændrer virksomhedens status 
over for de lokale miljømyndigheder. 
Resultatet for miljøgennemgang 2016: Se bilag 1 vedrørende Miljørapport 2016 samt bilag 
2 Affaldsopgørelse 2016 for Albertslund (CL) og Horsens (LCV). 
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Miljøindsats ind til nu.  
Brødrene A & O Johansen A/S’ administration og centrallager i Albertslund har været 
miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 siden 1999. Afdelingen Vaga Teknik, der er 
beliggende sammen med Logistikcenteret i Horsens, har været miljøcertificeret siden 
2001, og i oktober 2008 blev hele matriklen på Logistikcenteret i Horsens certificeret. I 
2010 blev adressen Herstedvang 6 i Albertslund ligeledes certificeret. I 2016 blev AO’s 
butikker også indraget fuldt ud i miljøarbejdet og blev certificeret. 
 
Virksomheden arbejder løbende med forbedringer af miljøindsatsen på følgende områder:  
 

• Distributionseffektivisering (reduktion af transportomkostningerne set i forhold til 
totalomsætningen). 

 

• Affaldssortering. Der er i 2016 indgået en landsdækkende affalds-aftale som 
omfatter alle AO’s butikker og lageret i Horsens. Lageret i Albertslund, som pt. har 
en lokalforankret affaldsaftale, forventes at indtræde i aftalen ultimo 2017 eller 
primo 2018. Hermed kan AO skabe sig et datagrundlag, der kan synliggøre AO’s 
samlede affaldsmængder og som muliggør en mere detaljeret opfølgning og som 
tillige kan lette optimeringen af tømningsfrekvens og fyldningsgrad. 

 

• Energibesparende foranstaltninger og tiltag. Da AO er en del af målgruppen for 
det nye energisyn, der pålægges virksomheder over 250 ansatte, er der i andet 
halvår 2016 indgået en aftale med EnergiData om at etablere styring og 
overvågning af energiforbruget på de enkelte AO-lokationer i Danmark, således at 
der kan etableres et datagrundlag for at følge det lokale forbrug på el, varme og 
vand. Dette forventes at være fuldt implementeret på alle lokationer, hvor det er 
teknisk muligt i løbet af 2017.  

 

• Forbedret kundeinformation, via AO’s prisbelønnede hjemmeside AO.dk, hvor 
der på miljøsiden specielt er arbejdet på tilgængeligheden for de mærkningspligtige 
stoffer. Sikkerhedsdatablade ligger nu let tilgængeligt under hvert mærkningspligtigt 
varenummer og opdateres løbende af ChemiControl. 

 

• Markedsføring af produkter, som reducerer miljøbelastningen (f.eks. forbrug af 
vand eller el) hos forbrugerne. 

 

• Reduktion af papirforbrug: Over 80 % af alle kunde- og leverandørfakturaer, 
kontoudtog m.m. er omlagt til EDI frem for at blive distribueret med almindelig post. 
Dette svarer til en miljømæssig besparelse på mere end 2,5 millioner stk. papir og 1 
million kuverter p.a. samt tilsvarende forbrug af el, printtoner samt energi til 
postomdeling. AO fortsætter  bestræbelserne på omlægning af alle kunde- og 
leverandørfakturaer til EDI-forsendeelser. AO arbejder ligeledes på at fremsendes 
følgesedler via EDI. 
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• Teknologisk udvikling: AO’s konsolidering i 2012 af sorteringsanlæg, trans-
portbånd og miniload i Albertslund har medført en væsentlig effektivisering af driften 
generelt. AO’s nye højlager blev taget i brug i 2015 og har bidraget yderligere til en 
effektivisering af driften. Pallevarer fra lageret i Horsens blev sammen med flere 
varer fra ydrelagerområderne i Albertslund samlet i højlageret, hvorved AO 
yderligere optimerede sin forpakning og kan dermed opnå en højere fyldningsgrad 
på mellemtransporterne ud i landet. Dette sparer emballage og brændstof. En 
igangsat udvidelse af Miniloadanlægget i Albertslund vil medføre en yderligere 
effektivisering af driften. Udvidelsen forventes at blive taget i brug i løbet af foråret 
2017.  

 

• Særlige miljøtiltag: Det kan fremhæves, at emballage er omlagt fra pap til 
plastkasser, som genbruges i forbindelse med vareopfyldninger til alle hånd-
værkerbutikkerne, samt at investeringen i en papkomprimator med en kapacitet på 
7 tons har sparet 75 % af transportudgiften til bortskaffelse af papaffald.                
AO har indført en procedure på lagrene, hvor brugbare engangspaller frasorteres 
og enten genbruges eller sælges.  

 

• Sikkerhed og alarmudstyr: Som en del af miljøstyringen har AO investeret i en 
gennemgribende modernisering af sikkerheds- og alarmudstyr på Rørvang og der 
er gennemført brandøvelser for både Rørvang og Horsens.  
Alle AO’s butikker og dele af centrallageret har ligeledes fået installeret 
videoovervågning, som giver en øget tryghed og sikkerhed. 
 

• Løbende renovering: Den gennemgribende renovering af centrallageret i 
Albertslund stod på i hele 2014 og blev endeligt afsluttet i begyndelsen af 2015. 
Lageret har nu fået energiskærm hele vejen rundt, og der er opsat en ny 
energibesparende varmeforsyning. Al belysning på lageret er blevet udskiftet med 
LED-belysning i en varm hvid udgave, som udover energibesparelsen giver et godt 
arbejdsys. Der er planlagt en renovering af AO’s lager på Herstedvang 6.  

 

• Håndværkerbutikker: Alle AO’s 50 håndværkerbutikker er i foråret 2016 
certificeret efter ISO 14001. Dermed er butikkerne underlagt de samme krav til 
beredskab og affaldssortering som lagrene, hvor der dog tages hensyn til den 
meget lavere mængde af affald i butikkerne.  
AO har i andet halvår 2016 afprøvet et afhentningssystem (AO Collect) i Køge og 
Frederiksværk, hvor kunderne kan bestille varer og afhente dem i op til 2 timer før 
butikken åbner. Såfremt konceptet medfører færre leverancer direkte til kunderne 
og flere eller større leverancer til håndværkerbutikkerne, er det forventningen, at 
konceptet kan medvirke til en reduktion af de samlede transportomkostninger. 
Konceptet er planlagt til at blive evalueret i  yderligere 1 til 2 butikker i 2017 med 
henblik på eventuel udrulning til alle AO’s håndværkerbutikker. 
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Selskabets  miljømål for 2016 
Miljømålsætninger for miljøpolitikken i 2016 er fastsat til følgende: 
 

• Udviklingen i transportomkostninger følger eller er mindre end udviklingen i 
omsætningen.  

 

• Vareleverancer til kunder via håndværkerbutikker øges med 6 % årligt (formål at 
reducere transportomkostninger og formindske miljøbelastningen hermed). 

 

• Samlet energiforbrug i AO’s administration og centrallager (el og varme) reduceres 
med 6 % årligt. 

 

• Selskabet skal genanvende mere end 70 % af den samlede affaldsmængde  
(gentaget årligt opfølgningsmål). 

 
 
Miljøforhold 2016 
I forbindelse med den årlige gennemgang af selskabets miljøledelsessystem blev 
selskabets overordnede miljømålsætninger for 2016 ligeledes gennemgået, og resultatet 
anses for at være tilfredsstillende i henhold til de givne rammer, herunder de 
igangværende ombygninger af centrallageret, som forsætter ind i 2017. 
 
Udviklingen i transportomkostninger følger eller er mindre end udviklingen i 
omsætningen. 
De samlede transportomkostninger er i 2016 steget med 13 %, mens stigningen i 
omsætningen udgør 9 %. Årsagen hertil er blandt andet en større andel af online-ordrer 
kombineret med et marginalt fald i indkøbsordrestørrelserne (basket size). Målet for 2016 
er derfor ikke nået. 
 

Vareleverancer til kunder via håndværkerbutikker øges med 6 % årligt 
Der har i 2016 været fortsat fokus på at udnytte AO’s håndværkerbutikker som 
omdrejningspunkt for kundernes afhentningsordrer, således at transportkapaciteten 
udnyttes mere effektivt, og transport direkte til kunderne reduceres. 
Antallet af afhentningsordrer er i 2016 steget med 14 % sammenholdt med 2015. Dette 
skal tillige ses i forhold til en omsætningsfremgang på 9 %. Målet for 2016 er herved 
opnået. 
 
Samlet energiforbrug i AO’s administration og centrallager (el, varme) reduceres 
med 6 % årligt. 
Energiforbruget på Rørvang har i 2016 været påvirket af, at der gennem størstedelen af 2. 
halvår har pågået en større ombygning i forbindelse med installation af et miniload-anlæg. 
Det har betydet, at store dele af lageret har været omdannet til byggeplads med deraf 
følgende ekstra energiforbrug. Det samlede varme- og elforbrug er i 2016 faldet med 4 % i 
forhold til 2015, og målet om en reduktion på 6 % er dermed ikke opnået. I betragtning af 
ombygningen på lageret, vurderes resultatet imidlertid som tilfredsstillende. 
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Selskabet skal genanvende mere end  
70 % af den samlede affaldsmængde (gentaget årligt opfølgningsmål) 
Igen i 2016 har der været fokus på affaldssortering med henblik på at kunne genanvende 
mest muligt af den samlede affaldsmængde. Der er således bl.a. etableret en systematisk 
sortering af engangspaller, så disse enten genbruges eller sælges. De samlede 
affaldsmængder i Albertslund og Horsens er faldet med 18 %. Heraf er der i 2016 
genanvendt samlet 84 % (2015: 86 %) i Horsens og Albertslund. Selskabets mål om at 
genanvende mere end 70 % af den samlede affaldsmængde er således også i 2016 
opnået. 
 
 
 

Selskabets  miljømål for 2017 
Miljømålsætninger for miljøpolitikken i 2017 er fastsat til følgende: 

 
Transport: 

• Udviklingen i vareleverancer til kunder via håndværkerbutikker følger eller er større 
end udviklingen i omsætningen. 

• Udviklingen i transportomkostninger følger eller er mindre end udviklingen i 
omsætningen. 

 
Affald: 

• Genanvendelse af mere end 70 % af den samlede affaldsmængde på såvel 
centrallager, logistikcenter som i håndværksbutikker. 

• Etablering af datagrundlag for affaldsmængder og genanvendelse for de enkelte 
håndværkerbutikker til brug for benchmark på tværs af alle 49 håndværkerbutikker. 
 

Energiforbrug: 
• Samlet energiforbrug i AO’s administration og centrallager (el og varme) reduceres 

med 6 % i forhold til 2016. 
• Synliggørelse af energiforbruget ved etablering af datagrundlag for el- og 

varmeforbrug for de enkelte håndværkerbutikker til brug for benchmark på tværs af 
alle 49 håndværkerbutikker. 

• Synliggørelse af energiforbrug på delområder på centrallager og administration, 
således at energiforbrugets sammenhæng mellem omsætning og energiforbrug kan 
klarlægges og anvendes til iværksættelse af energibesparende tiltag. 
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Miljøredegørelse 
Denne miljøredegørelse udarbejdes en gang årligt.   
 
 
Godkendt og underskrevet den 3. oktober 2017. 
 
 
 
 
           Henrik Tyge Krabbe                     Bent Sørensen                        Leif Hummel 
                Finansdirektør                         Logistikdirektør                 Ledelsensrepræsentant 
 
  
 
 

Jeanette Berthelsen                          Ian Schlottmann       
                                Salgsdirektør VVS                           Indkøbsdirektør 

               


