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Indledende ord fra direktøren 
 
At jordens klima er under forandring, og at store dele af verdens befolkning er truet, af forskellige 
faktorer, er til stadighed i vores bevidsthed, og vi har i vores virksomhed besluttet at arbejde 
målrettet efter, at være medvirkende til at forbedre klimaet og livsbetingelser for mennesker og dyr, 
på vores fælles klode. 
 
Denne CSR rapport for 2021 er den første for Automation 
Lab, og vi ser frem til at gøre en mærkbar forskel ved at 
implementere nogle af de mål, vi har sat os selv, i 
forbindelse med udarbejdelsen af nærværende rapport. Det 
har været vigtigt for os at finde en model for vores arbejde 
med CSR, hvor der er defineret synlige og mærkbare tiltag 
der batter noget for sagen. Som en del af arbejdet med CSR 
rapporten har vi valgt at tilmelde os FN’s Global Compact, så 
vi arbejder ud fra at leve op til FN’s Global Compacts 10 
principper, og arbejder i denne forbindelse med udvalgte 
verdensmål, som vores forretning og adfærd kan bidrage 
positivt til. Forbindelsen mellem vores bestræbelser og 
Global Compact er vigtigt da det viser at vi ikke står alene, 
men bidrager til højere bestræbelser på at styrke miljøet og 
klimaet, og gøre jorden et bedre sted for alle. 
 
Venlig hilsen 
Claus Walther Jensen 
Direktør 
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Vores virksomhed 
 
Automation Lab skaber intelligente løsninger til grønne teknologier, der er skræddersyet til at 
matche vores kunders behov. Vi anser samarbejdet og partnerskabet som det vigtigste i en 
opgaveløsning med vores kunder og leverandører.  
 
Automation Lab er en ingeniørvirksomhed der udfører el- og automationsprojekter til kunder 
indenfor energi, industri og bygninger. Virksomheden leverer både ingeniørarbejde, levering af el-
installationer og styretavler. Der er ofte tale om leverancer hvor Automation Lab har ansvaret for 
levering af nøglefærdige anlæg til kunderne. Vi bestræber os på at finde kunder indenfor sektorer 
hvor vi bidrager til den grønne omstilling i samfundet. Vores kundegrundlag er allerede rigt 
repræsenteret fra den grønne sektor med f.eks. Biogas, Power to X, miljø anlæg, energiforsyning 
og bygningsautomation. 
 
Virksomheden har rødder i Svendborg, hvor den blev stiftet i 2009, og i dag har vi udvidet med en 
afdeling i Albertslund. Vi er et team af medarbejdere med stærke specialistkompetencer der 
arbejder projektorienteret, hvilket betyder at vi kan tilbyde alt fra montage og programmering til 
dataopsamling på maskinanlæg og elektronisk håndtering af produktionsdata.  
 
Vi har en mission om at ‘’med entusiasme, viden og erfaring indenfor automation og procesteknologi, 
samarbejder vi med vores kunder om at skabe innovative og værdiskabende løsninger’’ som 
udspringer af vores vision om at ‘’vi vil være anerkendt og førende videncenter indenfor automation 
og procesteknologi.’’  
 
Vores virksomhed er bygget op omkring 4 kerneværdier som definerer os som virksomhed og 
danner grundlaget for hvordan vi agerer i vores hverdag.  
Vi har en værdisætning om at vores handlinger er pålidelige, optræder troværdigt og skaber tillid. 
Både i forhold til leverandører, kunder og hinanden. Vi vil hinanden det bedste og sætter trivsel 
højt. Vi har en værdisætning om at det skal være sjovt at gå på arbejde. Vores organisation er 
bygget op omkring den tilgang, at glade medarbejdere giver glade kunder og gode resultater. Dette 
skubber medarbejderne til at yde deres bedste, og giver højt kvalificerede og professionelle 
medarbejdere. Vi har en værdisætning om at vi arbejder professionelt, sikkert og velovervejet for at 
opnå det bedste resultat. Dette gør i sidste ende at vi som virksomhed kan være værdiskabende, 
da vi samtidig har en høj faglighed gennem viden, uddannelse og erfaring, som sikrer kreative og 
nytænkende løsninger for vores samarbejdspartnere.  
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Automation Lab har tilsluttet sig FN’s Global Compact 
 
Som et led i vores Code of Conduct har Automation Lab har tilsluttet sig FN 
Global Compact, hvilket betyder at vi støtter og har implementeret FN’s ti 
principper indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, 
miljø og anti-korruption. Med tilslutningen, forpligter vi os til, årligt at rapportere 
om vores implementering af de 10 Global Compact principper. 
 

1. Virksomheden respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder 
inden for virksomhedens indflydelsesområde 
 

2. Virksomheden sikrer, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne 
 

3. Virksomheden accepterer frihed til organisering og retten til kollektiv forhandling 
 

4. Virksomheden støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde 
 

5. Virksomheden støtter effektiv afskaffelse af børnearbejde 
 

6. Virksomheden medvirker til at afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og 
ansættelsesforhold 
 

7. Virksomheden støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 
 

8. Virksomheden tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed 
 

9. Virksomheden arbejder for udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier 
 

10. Virksomheden modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse 
 

Implementering af Global Compact principperne 
 
Automation Lab har som overordnede CSR-mål er at sikre, at enhver af Automation Lab’s 
aktiviteter og løsninger: 
  

● Beskytter og/eller forbedrer miljøet ved indsatser, teknologier og partnerskaber, der kan 
reducere klimaforandringer og fremme miljøvenlig adfærd. 
  

● Respekterer arbejdstagerrettigheder ved dels at minimere risikoen for negativ effekt på 
disse rettigheder, dels at støtte og fremme de værdier og principper, som de bygger på. 
 

● Respekterer menneskerettigheder ved dels at minimere risikoen for negativ effekt på disse 
rettigheder, dels at støtte og fremme de værdier og principper, som de bygger på. 
 

● Modvirker alle former for korruption gennem procedurer og praksis, der forhindrer 
bedrageri, bestikkelse og udnyttelse af tillidsforhold for egen vindings skyld. 
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Årlig afrapportering af CSR indsatsen 
Hvert år udarbejdes der en bæredygtighedsrapport i henhold til Global Compact kravet om 
aflæggelse af en Communication on Progress (COP) rapport, som sikrer at virksomheden er 
transparent og omkring arbejdet med ansvarlighed og bæredygtighed.  

Vores bæredygtighedsstrategi 
 
Automation Labs dedikation til indsatsområderne i FN’s Global Compact udmønter sig i 
dagligdagen i vores virksomhed. Vi har en ambition om at implementere flere tiltag på tværs af 
vores værdikæde. Vores arbejde med Global Compact har rod i virksomhedens 
bæredygtighedsstrategi, hvor vi har identificeret en række indsatsområder som vi vil have ekstra 
fokus på i vores overordnede bæredygtighedsstrategi. Automation Lab vil være en virksomhed der 
aktivt igennem vores handlinger medvirker til at klima, miljø og trivsel forbedres. Vores indsats for 
at forbedre klima, miljø og trivsel skal være vores pejlemærke ved udvikling af nye produkter, 
samarbejder og vores egen adfærd. Vores CSR politik skal være medvirkende til at skabe bedre 
livsbetingelser for jordens befolkning, og samtidig gøre Automation Lab til en værdsat bæredygtig 
arbejdsplads og samarbejdspartner. 
 
Som en del af Automation Lab’s overordnede 
CSR strategi er det vores mål at bidrage til at 
realisere FN’s verdensmål for bæredygtig 
udvikling. 
 
Ud af de 17 verdensmål opsat af FN, har vi 
foreløbigt udvalgt tre verdensmål som vi 
konkret og målrette vil arbejde efter. Særligt tre af FN’s verdensmål er tydeligt rodfæstet i 
strategien.  
 

    
 
 
Vi har et overordnet mål om at bidrage til den grønne omstilling gennem vores 
samarbejdspartnere, og derfor har vi en strategi om at fortsætte og udbygge arbejdet med grønne 
projekter. Vi har en ambition om hele tiden at udvikle os indenfor intelligente løsninger til grønne 
teknologier. Vi har et mål om at bevæge os i retningen af at blive en mere cirkulær organisation og 
implementere tiltag der kan modvirke klimaændringer. Samtidig har vi et stort fokus på at 
opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø.   
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CSR ud fra FN’s Principper  
 
I forlængelse af FN’s ti principper arbejder vi med målsætninger indenfor miljø, 
arbejdstagerforhold, menneskerettigheder og samfund.  
 

Arbejdstagerrettigheder 
 
 

Hos Automation Lab gør vi meget for at skabe et godt arbejdsmiljø for 
vores medarbejdere. Vi har stort fokus på at sikre en inkluderende 
arbejdsplads, da dette er afgørende for, at vi kan tiltrække de dygtigste 
medarbejdere. Vi ønsker at give vores kunder den bedste service, og her er 
dygtige og engagerede medarbejdere essentielt, og derfor stræber vi mod 
at have høj medarbejdertrivsel. Vi gør også en masse for at være fleksible i 
forhold til vores medarbejdere og deres liv, så derfor er det bl.a. muligt at 
tilpasse sin arbejdstid og tage hjemmearbejdsdage ved behov. Vi tager 

også løbende praktikanter ind, som ofte bliver ansat i virksomheden efterfølgende. 
 
For at sikre den løbende dialog mellem medarbejdere og ledelsen, og gøre det muligt at fange 
eventuelle utilfredse medarbejdere eller konkrete udfordringer, benytter vi os af årlige MUS 
samtaler. Vi er opmærksomme på at disse altid kan gøres bedre, og derfor optimerer og tilpasser 
vi disse løbende så de passer til vores virksomhed. MUS samtaler understøttes af interaktivt 
spørgeskema der direkte kan bruges til at trække statistiske data. 
 
Vi har et mål om at vi skal være endnu mere opmærksomme på trivslen og stress symptomer i 
virksomheden, og derfor planlægger vi at udvide de årlige MUS samtaler med at påbegynde 
registrering af sygefravær og implementere konkrete trivselsmålinger. Sygefraværet vil vi kunne 
bruges som en parameter for hvordan den fysiske og psykiske trivsel er blandt vores 
medarbejdere, og kan understøtte og udvide det vedvarende arbejde med trivsel, engagement og 
motivation. Trivselsundersøgelserne vil bidrage til at vi bedre kan planlægge, hvilke indsatser der 
vil være behov for i det kommende år.   
 
Desuden har vi hos Automation Lab en række tiltag til fælles aktiviteter:  
 

● Vi afholder førstehjælpskursus ca. hvert tredje år. 
● Vi deltager i DHL stafet som virksomhed. 
● Vi har frugtordning og fælles morgenbord om fredagen.  
● Personaleforening der løbende afholder diverse arrangementer hen over kalenderåret.  

 
Vi har en ambition om at få mere fokus på en aktiv hverdag og sundhed - både fysisk og mental- i 
vores virksomhed. Derfor har vi et mål om at implementere en sundhedspolitik, da vi ønsker at 
inspirere medarbejderne til sunde vaner, der kan forebygge livsstilssygdomme og stress. Som en 
del af denne sundhedspolitik ønsker vi at implementere flere årlige temadage og kurser som 
understøtter tankegangen om sundhed og trivsel. Fra 1. januar 2023 er det som en del af målet 
besluttet at Automation Lab er en røgfri virksomhed. 
Personalegoder og politikker er nedskrevet i Personalehåndbogen der løbende vedligeholdes. 
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Klima og miljø 
 
Hos Automation Lab arbejder vi målrettet på at vores aktiviteter skal bidrage positivt til vores 
fælles jordklode. Vores miljøfokus kommer til udtryk i vores valg af kundeopgaver, hvor vi vægter 
grønne løsninger meget højt.  
 

Vores virksomhed har en ambition om at være med til at kunne bidrage til 
en grønnere planet. Da vi ikke er en stor produktionsvirksomhed, og vi 
samtidig er etableret i et kontorfællesskab har vi ikke direkte indflydelse på 
indkøb og valg af energiformer. Vi kan derimod se indad og kigge på hvad 
vi gør internt i virksomheden.  
Derfor har vi på nuværende tidspunkt besluttet at fremtidige firmabiler skal 
drives af grøn energi i en eller anden form i det omfang det er praktisk 
muligt og foreneligt med kørselsmønsteret.  

 
Vi har i forlængelse af dette en målsætning om at udvikle en kørselspolitik, så vi har klare 
retningslinjer for hvad der kan klares online og hvad der bør gøres fysisk.  
 
Vi bestræber os på at være med til at producere miljøvenlige produkter som er 
ressourcebesparende, energibesparende og CO2 besparende. Derfor har vi en ambition om at 
arbejde på at udbygge vores produkt med serviceaftaler til vores kunder, for at forlænge levetiden 
på vores produkter. Vi er desuden optaget af upcycling og genanvendelse. Vi har derfor et mål om 
at opfordre vores kunder til at genbruge eventuelle reservedele fra vores styretavler, og er ved at 
undersøge muligheden for at lave et retursystem til tage udfasede komponenter retur selv, eller i 
samarbejde med en partner der kan genanvende dele herfra. 
 
Internt for vores virksomhed sigter vi mod at implementere yderligere system til affaldssortering, 
som trænger til at blive optimeret. Desuden vil vi undersøge muligheden for at udskifte vores 
forbrugsartikler til at være lavet af genbrugsmaterialer.  
Madvarer til kantinen vil i fremtiden blive købt som økologiske og bæredygtige varer, og gerne 
produceret lokalt.  
 

Samfund 
 
I vores Code of Conduct, som også forpligter vores leverandører, slår vi fast, at korruption og 
bestikkelse er fuldstændig uacceptabelt 
 

Når vi som virksomhed gerne vil bidrage til en mere bæredygtig verden, er 
det også relevant at fokusere på vores samarbejdspartnere. Derfor har vi en 
ambition om at udvikle en Code of Conduct, til screening af bæredygtighed 
og opsætning af vores krav til leverandører. Dermed skal Code of Conduct 
udgøre grundlaget for samarbejdet med virksomhedens leverandører.  
 
Derudover har vi en politik og en klar målsætning om aktivt at tilvælge 
bæredygtige leverandører og på sigt screene dem på baggrund af vores 

Code of Conduct, for at kontrollere at de lever op til vores syn på bæredygtighed. Vi har en 
ambition om at kunne arbejde udelukkende med bæredygtige leverandører, samt at arbejde på 
grønne projekter for vores kunder. Størstedelen af vores kunder bidrager i forvejen til den grønne 
omstilling, hvilket vi baserer på undersøgelser af vores kunders påvirkning på klima og 



Automation Lab – CSR rapport 2021 

Automation Lab A/S 
Tel. +45 5311 2910 

www.automationlab.dk 
  Side 9 af 13 

miljøforhold. Automation Lab har en målsætning om at arbejde med kunder der er bæredygtige og 
klimabevidste. Det er på nuværende tidspunkt ikke alle vores kunder, hvor virksomheden i sig selv 
overordnet er grøn og bidrager til den grønne omstilling. Dog har størstedelen af de projekter 
Automation Lab har været involveret i for vores kunder, været grønne løsninger. Vi har en 
målsætning om at fortsætte tilvalget af de grønne projekter, og på den måde bidrage positivt til 
klimaet og vores jordklode. Ydermere har vi en målsætning om at integrere bæredygtighedstiltag 
som en del af årshjulet hos vores bestyrelse, så vi løbende kan følge op på vores udvikling og 
resultater.  
 

Menneskerettigheder 
 
I tråd med Global Compact’s principper om menneskerettigheder har vi en ambition om at vi vil  
undersøge arbejdsforholdene hos vores tre største leverandører.   
 

Vores bidrag 
 
Vi tænker grøn omstilling ind i flere og flere af vores valg i vores hverdag. Dette gælder især i de 
projekter som vi engagerer os i på vegne af vores kunder. I det følgende diagram kan man se 
fordelingen af de projekter vi har udført for vores kunder. 88 % af vores indsatser i 2021, var for 
”grønne” kunder eller ”grønne” projekter der direkte bidrager positivt til klimaet. 
 

 
Figur 1- Fordeling af projekter der har bidraget til grøn omstilling og traditionelle projekter 

 
Klassifikation af ”grønne” projekter er foretaget subjektivt af arbejdsgruppen ved en gennemgang 
af projektporteføljen for 2021. 
 
”Case story fra 2021” 
Fra 2021 har vi valgt at fremhæve et CO2 capture anlæg der blev testet hos Thisted 
varmeforsyning. Anlægget der er udviklet af vores kunde Ammongas A/S, er et 
demonstrationsanlæg der demonstrerer, at det er muligt at fange CO2 fra værkets røgtræk med et 
Amin baseret scrubber system. Anlægget er styret af automatik der er udviklet af Automation Lab, 
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og det er et godt eksempel på hvordan vi bruger vores værdiskabende tilgang til kunder og 
projekter, for at få størst muligt udbytte for interessenter og klimaet.  
Thisted Varmeforsyning og Ammongas A/S vandt Fjernvarmeprisen i 2021 for denne indsats. 
 

 
Figur 2 - CO2 capture anlæg ved Thisted Varmeforsyning leveret af Ammongas A/S 
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Code of conduct 
 
Vores virksomhed er engageret i bæredygtighed. Dette omfatter respekt for universelt anerkendte 
principper om menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 
Derfor søger vi at kunne sikre at vores egen virksomhed og vores leverandører fungerer i 
overensstemmelse med kravene i dette Code of Conduct.  
 
Vores virksomhed erkender at etablering af de nødvendige processer, der er skitseret i Code of 
Conduct, kræver både tid og ressourcer, især i de indledende faser, som vi befinder os i nu, da vi 
også implementerer lignende processer internt i vores organisation.  
 
Code of Conduct skal derfor forstås som et værktøj til samarbejde og dialog med vores 
forsyningskæde partnere om forbedring af systemer til at håndtere negative påvirkninger på 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. I tilfælde af manglende 
overholdelse af kravene i vores Code of Conduct, vil vi fokusere på leverandørers evne og vilje til at 
demonstrere løbende forbedringer. Vi føler os sikre på, at samarbejde og dialog vil resultere i et 
mere effektivt partnerskab, som begge parter vil nyde godt af. 

Automation Labs Code of Conduct 
 

1. Formål med Code of Conduct 
 

Formålet er overordnet at fastsætte standarder for forretningspraksis og personlig adfærd.  
Hos Automation Lab er ansvarlighed forankret i virksomhedens traditioner kultur og værdier.  
Men i en verden i konstant forandring og vækst, er der også behov for et mere formelt 
samarbejdskodeks, der forpligter både os selv og vores samarbejdspartnere så vi kan sikre og 
dokumentere ansvarlighed i alle led. Vores Code of Conduct er med til at formalisere de 
retningslinjer vi har vedtaget at følge for at bidrage til verdens bæredygtighed. Formålet med vores 
Code of Conduct er dermed at sikre, at vores samarbejdspartnere lever op til disse retningslinjer. 
Det er ikke hensigten at dette kodeks skal standse et forhold mellem Automation Lab og 
leverandører og kunder, hvis man identificerer manglende overholdelse. Derimod kan kodekset 
være med til at forbedre deres håndtering af negative påvirkninger løbende. Automation Lab vil 
dog ikke drive forretning med en partner, hvis overholdelse af betingelserne i denne kodeks anses 
for umulig og denne ikke viser en interesse i at afbøde identificerede negative påvirkninger.   
 

2. Internationale principper 
 
Dette kodeks bestemmelser er baseret på de ti generelle principper i FN’s Global Compact. Vores 
Code of Conduct beskriver vores fokus på og standarder for etiske problemstillinger for 
forretningspraksis og personlig adfærd.  Automation Lab vil overholde gældende love og 
forskrifter, og til hver en tid handle på en etisk, bæredygtig og socialt ansvarlig måde i sine 
forretningsaktiviteter.  
 

3. Kodeks for forretningspraksis 
 
Bæredygtighed 
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Vi har en forventning til vores kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere om at de driver 
en ansvarlig forretning, og at vi bruger vores fælles ekspertise til at producere bæredygtige 
produkter og løsninger på markedet.  
 
At være en ansvarlig forretning er en del af vores grundlæggende værdier, og vi har derfor en 
forventning om at vores leverandører lever op til vores bæredygtige værdier og selv efterstræber at 
leve op til disse.  
 
Regnskab og rapportering 
 
Vores årsrapport skal give et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling i henhold til 
love og forskrifter, herunder relevante regnskabsstandarder. 
 
Korruption 
 
Automation Lab er imod alle former for korruption i form af bestikkelse eller handel med 
indflydelse, da det undergraver legitime forretningsaktiviteter og forvrider konkurrencen. Vi 
definerer bestikkelse som forsøg på at påvirke en persons udførelse af sit arbejde til egen fordel, 
og handel med indflydelse opstår når en person bliver tilbudt en fordel for at påvirke en tredjepart. 
Denne fordel kunne være i form af kontanter, genstande, rabatter mm, og vi tager derfor af princip 
ikke imod personlige gaver fra samarbejdspartnere. 
 
Leverandører og kunder 
 
Leverandører forventes at overholde etiske standarder i overensstemmelse med de etiske 
standarder der er vedtaget for Automation Lab, så vi fremstår troværdige i alle 
samarbejdsrelationer.  
 
Ligestilling og diversitet  
 
Automation Lab yder en aktiv indsat for at sikre et godt og rummeligt arbejdsmiljø for vores 
medarbejdere der karakteriseres ved lighed og plads til forskellighed.  
 

4. Kodeks for personlig adfærd 
 
Automation Lab har en klar forventning om at vores medarbejdere opfører sig professionelt og 
ordentligt i overensstemmelse med vores værdier, når de repræsenterer firmaet. Dette gælder i alle 
henseende af vores medarbejderes arbejdsrelaterede aktiviteter, hvor vi forventer en høflig og 
respektfuld tilgang både til samarbejdspartnere og andre kolleger, så vi sammen skaber et godt 
arbejdsmiljø og image for virksomheden.  
 
Automation Lab er en rusmiddel fri arbejdsplads, og det er derfor ikke tilladt at være under 
indflydelse af nogen form for rusmidler, herunder alkohol, i arbejdstiden eller på arbejdspladsen.  
 

5. Ledelsesansvar 
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Ledere skal sikre, at de aktiviteter, der finder sted inden for deres ansvarsområde, udføres i 
overensstemmelse med de standarder, der er fastsat i dette dokument. Ledelsen er ansvarlig for at 
formidle standarderne og rådgive om reglernes fortolkning og anvendelse. 
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