
Idékatalog med 10 temaer til bæredygtige tiltag i malerbranchen

Til hver undervisningsgang har vi diskuteret med eleverne, hvad man som maler helt konkret
kan gøre for at agere mere bæredygtigt, samt hvordan man kan indtænke grøn omstilling,
hvis man ønsker at starte egen virksomhed. De mange inputs er her samlet i 10 temaer.

1. Minimering af  affald
- Undgå at skabe unødvendigt affald. Det kan fx ske ved at minimere forbrug af

afdækningsplast og -papir, samt ved at bruge afdækningsmaterialerne flere gange.
- Brug malerredskaber i så lang tid som muligt. Fx skal man huske at pakke ruller og

pensler ind, så de ikke udtørrer og på den måde ikke kan bruges igen.

2. Sortering af  affald
- Husk at sortere affald til genanvendelse. Fra slutningen af  2022 er det i øvrigt et

lovkrav i virksomheder at sortere husholdningslignende affald i op til 10 fraktioner.
- Lav et organiseret sorteringssystem i bilerne. Det vil gøre det nemmere og mere

effektivt at sortere affaldet på genbrugspladsen.
- Orienter dig hos medarbejderne på genbrugspladsen, da reglerne for sortering kan

variere fra kommune til kommune.
- Husk hvis der er maling på dit affald, skal det som udgangspunkt altid i containeren

til brændbart affald.

3. Spar på ressourcer
- Sørg for at spare på vandet. Installer fx vandsparer i håndvaskene og brug spande til

at rense penslerne i - i stedet for rindende vand. Akrylen i skyllevandet vil bundfælde
sig.

- Spar på strømmen. Skift fx til LED-belysning og sørg for at slukke lyset, når du ikke
er i rummet. Køb censorer som kan hjælpe med at minimere strømforbruget.

- Undgå at varmen siver ud. På byggepladsen kan det fx sikres ved, at åbninger på
bygningen er lukkede, mens malerarbejdet står på.

- Sørg for at få opkobling på fjernvarmenettet eller installere varmepumper, hvis din
virksomhed i dag får varme fra olie- og gasfyr.

4. At gøre transporten mere grøn
- Vælg samkørsel og delebiler frem for at køre alene i bilen, hvis opgaven muliggør det.

Cykler og offentlig transport kan i nogle sammenhænge også fungere.
- Køb elbiler og ladestandere i stedet for benzin- og dieselbiler, når der skal investeres i

nye køretøjer i virksomheden.
- Sikre generelt en god kapacitetsudnyttelse af  virksomhedens bilflåde, så I ikke har for

mange biler stående, der ikke bliver brugt tilstrækkeligt.



5. Valg af  bæredygtige produkter
- Lav en indkøbspolitik i virksomheden med blik for bæredygtighed. Tilføj konkrete

anbefalinger så det er nemt at følge reglerne i det daglige.
- Brug miljømærket maling. På den måde er du et skridt foran lovgivningen, du skubber

til producenterne og gør det grønne valg til det nemme valg for kunderne.
- Fortæl kunderne, hvorfor du bruger miljøvenlige produkter, så de ved, hvorfor det er

bedre for miljøet at vælge certificeret maling.

6. Rationering af  materialer
- Beregn hvor meget du skal bruge til den konkrete byggesag og køb ind derefter. På

den måde minimerer du tabt fortjeneste og materialespild.
- Det kan i øvrigt betale sig at beregne på mængderne, hvis du arbejder under DGNB.

Det skyldes, at overskydende maling på DGNB ikke må forlade byggepladsen igen.

7. Styrk det gode arbejdsmiljø
- Styrk generelt arbejdsmiljøet. Et forbedret arbejdsmiljø kan nemlig nedbringe

sygefraværet samt forebygge ulykker og nedslidning.
- Sikre gode løn- og arbejdsforhold i virksomheden, da det kan være med til at sikre en

stabil arbejdskraft og mulighed for rekruttering af  de bedste medarbejdere.
- Vær åben over for at ansatte lærlinge. På den måde kan du være med til at sikre, at

malerfaget har kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
- Lav seniorordninger så ældre medarbejdere har mulighed for gradvis tilbagetrækning

fra arbejdsmarkedet, hvis de ønsker det.

8. Styrk kulturen i virksomheden
- Inddrag læringe og svende i bæredygtighedsarbejdet for at skabe engagement og

medejerskab omkring processen.
- Skab et mangfoldigt og tolerant arbejdsmiljø med blik for fx køn og alder, så

arbejdspladsen bliver inkluderende for forskellige typer mennesker.

9. Viden om miljøkrav og opkvalificering
- Sørg for at kende til de nuværende og fremtidige bæredygtighedskrav og -lovgivning,

der får indflydelse for dig som professionel maler.
- Det kan fx være at have styr på miljøcertificeringer, produkt- og sikkerhedsblade samt

hvordan du skal sortere og behandle affald korrekt.
- Hold dig opdateret i forhold til AMU-kurser. De kan nemlig være en måde at sikre

opkvalificering af  medarbejderne i forhold til miljøkrav.

10. Kommunikation om bæredygtighed



- Kommuniker gerne, hvis I har gjort noget særligt godt ift. bæredygtighed, men husk
altid at være konkrete og saglige i kommunikationen for at undgå green washing.


