
Bæredygtighedsstrategi
Vaskeriet Neptun 



Dette er vores bæredygtighedsstrategi, hvor vi præsenterer vores 

vision, vores fremtidige målsætninger og ikke mindst hvordan vi vil 

arbejde for at nå målsætningerne.

Bæredygtighed er et bredt begreb, som bruges i mange 

sammenhænge. Vi ser bæredygtighed som en konstant søgen efter 

nye løsninger og praksisser, som tager højde for miljøet, sociale 

forhold og økonomi. Derfor er vores bæredygtighedsstrategi 

dynamisk og både vores målsætninger og milepæle vil ændre sig 

løbende, efterhånden som vi indfrier målsætningerne og nye 

løsninger viser sig.

Vi vil bruge denne bæredygtighedsstrategi aktivt, som et redskab der 

både giver os retning på vores arbejde med bæredygtighed og 

konkrete målsætninger og milepæle som vi kan arbejde efter. Dette 

dokument vil derfor også løbende blive opdateret i de kommende år.

Forord

Denne strategi er udarbejdet i samarbejdet med kons ulentvirks omheden, 
Transition i forbindelse med erhvervsprogrammet G rø n C irkulær 
O mstilling i foråret 2022. 



Vaskeriet Neptun er etableret i 1935 i Sæby og blev flyttet til 

nabobyen, Dybvad, i 1996. I dag leverer vi nyvaskede tekstiler til en 

stor kundekreds mellem Skagen og Herning. 

Vi befinder os i 1.800 kvadratmeter moderne vaskefaciliteter i 

Dybvad og generelt har hotel- og restaurationssegmentet gennem 

mange år været vores primære kundesegment. Hver dag får 

hoteller, restauranter og golfresorts vasket deres sengelinned, 

badekåber, håndklæder og viskestykker på vores vaskeri.

Vaskeriet Neptun beskæftiger i dag 28 medarbejdere og har gennem 

mange år været et af Nordjyllands førende vaskerier.

Om os



Vores vision

Hos V askeriet Neptun tager vi ansvar og tilstræber at gøre 
vores bedste for at væ re en partner der skaber gode 
miljømæ ssige løsninger og ansvarlige sociale forhold.

V i ser bæ redygtighed som en konstant søgen efter at finde og 
integrere praksiss er og lø s ninger, som tager højde for miljø, 
sociale forhold og økonomi i vores hverdag og ydelser.

D ette praktiserer vi ved hele tiden at blive bedre til at bruge og 
vedligeholde vores  tekstiler, nedbringe vores  res sourceforbrug 
og optimere vores processer.

”

Christian Frederiksen, Direktør i Vaskeriet Neptun



Vores målsætninger

2022 2025 2030

V i har et mål om at reducere 20 % af  
vandforbruget pr. kg vas ket  tekstil inden 
2025, så vi opnår en optimal brug af vand 
med mindst mulig miljøbelastning.

V i har et mål om at fremme holdbarheden af vores 
tekstiler, så de har en optimal levetid. Samtidig vil vi 
reducere 90 % af vores tekstilaffald i samarbejde med 
vores samarbejdspartnere inden 2023 og yderligere øge 
reduktionen med 8% inden 2025. 

Mindre 
vandbrug & 
miljørigtig 
vaskekemi  

Vedvarende 
energi & 
reduktion 
af CO2 udslip

Dokumen-
tation & 
udvikling 

V i har et mål om at optimere vores produktions anlæ g, så vi 
reducerer vores C O 2-udledning med 20 % pr. kg. tekstil 
inden udgangen af 2023. Dette vil vi yderligere reducere 
med 20% inden udgangen af 2025. Des uden vi vil hele 
tiden kigge efter energioptimeringsteknologier til fremtidig 
investering. 

V i har et mål om løbende at dokumentere vores bæredygtige udvikling. Dokumentation 
kombineret med vores opsøgende tilgang skal understøtte, at vi kender udvikling, 
behov og muligheder i vores branche. Derudover vil vi opdatere vores indkøbs politik, 
så vi er sikre på at væ re på forkant med vores kunders behov. 

Kvalitet 
forøgelse & 
genanvend-
else



Målsætning #1
Kvalitet forøgelse & genanvendelse af vores tekstiler

For at realisere disse mål vil vi gøre følgende i 2022:

Vi har et mål om at fremme holdbarheden af vores  
teks tiler, så de har en optimal levetid. Samtidig vil vi 
reduc ere 90 % af vores  teks tilaffald i samarbejde med 
vores  samarbejds partnere inden 2023 og yderligere øge 
reduktionen med 8 % i 2025. 

Vi har fokus på at øge kvalitet og levetiden af alle vores tekstiler og 
mindske mængden af tekstilaffald, som ender til forbrænding. 
Eftersom produktion af tekstiler er en af de mest miljøbelastende 
industrier, er det afgørende at skabe den nødvendige udvikling og 
omstilling mod et mere effektivt ressourceforbrug samt skabe gode 
partnerskaber, der fremmer genbrug, reparation og genanvendelse. 

Fra 2023 skal vi i Danmark begynde at indsamle tekstiler som separat 
fraktion og øge mængden af genbrugt og genanvendt tekstil. Denne 
omstilling vil vi i Vaskeriet Neptun tage aktiv del i ved allerede nu at 
fremme partnerskaber, der kan understøtte genanvendelse af vores 
tekstilaffald. Tekstiler er vores primære ressource, og derfor er det et 
af vores vigtigste indsatser at sikre, at vores tekstiler opnår en så 
lang levetid som muligt og samtidig give vores kasserede tekstiler et 
nyt liv. Til at opnå ambitionen har vi følgende målsætninger:

2. Vi er i dialog med vores kunder for, at vi sammen kan udvikle 
på de bedst mulige praksisser for vores tekstiler, så de bevarer 
levetiden længst muligt.

3. Vi har i 2022 startet et samarbejde med virksomheden Really, 
som producerer komprimerede tekstilplader og akustisk filt 
materiale ud af vores kasserede tekstiler. Med dette 
partnerskab lykkes det os allerede i 2022 at reducere ca. 90% 
af vores tekstilaffald, som herved bliver genanvendt i stedet 
for at blive sendt til forbrænding. Vi vil aktivt fortsætte med at 
undersøge innovative partnerskaber i de kommende år med 
henblik på at sikre, at vores affald bliver til nye ressourcer og 
yderligere reducere vores tekstilaffald optil 98% i 2025.  

1. Vi er i løbende i dialog med vores tekstilleverandør, Beirholm, 
om at udskifte alle vores tekstiler til mere bæredygtige og 
slidstærke tekstiler. Fra 2021 består 57 % af vores indkøbte 
tekstiler af den nye Beirtex-teknologi, hvilket består af 
polyester, der omkranses af bomuld.

Denne sammensætning medfører reduktion af tørretiden med 
op til 20% og mindsker derfor både CO2 og vandforbruget i 
vaskeprocessen. Vi vil arbejde på at øge mængden af Beirtex
tekstilerne.



Målsætning 2

Mindre vandforbrug og miljørigtig vaskemiddel

Vi har et mål om at reduc ere 20 % af  vandforbruget pr. 
kg vas ket  teks til inden 2025, så vi opnår en optimal 
brug af vand med minds t mulig miljøbelas tning.

Vores andet fokusområde handler om at mindske vores vandforbrug 
og øge mængden af miljørigtig vaskemiddel i vaskeprocessen. Vand 
er en essentiel ressource for os og derfor arbejder vi på at finde nye 
metoder til at spare på vandet - vi kan nemlig ikke undvære den. 
Samtidig vil vi sørge for både at dokumentere og reducere vores 
spildevand. For at opnå disse ambitioner, har vi følgende mål:

For at realisere dette mål vil vi gøre følgende i 2022:

1. Vi vil i 2022-2023 undersøge, hvordan vi kan opgradere vores 
maskinpakke og tilføje nye proceskomponenter, som kan 
reducere vandforbruget og samtidig genbruge skyllevandet op til 
flere gange indenfor samme vaskeproces.

2. Fra 2022 begynder vi at overvåge vores daglige vand- og 
energiforbrug fra vores vaskeproces med et nyt 
overvågningssystem. På den måde kan vi løbende få indsigter 
om vaskeprocessen og opsætte forbedringsparametre parallelt 
med, at vi implementerer nye proceskomponenter til vores 
maskinpakke.

I dag er 39% 
af alt vores 
vaskemiddel 
svanemærket 

3. Sidst, men ikke mindst samarbejder vi med vores 
vaskemiddelleverandør om at registrere vores forbrug og 
udskifte størstedelen af vores vaskekemi til miljørigtig 
vaskekemi. I 2022 er 89 % af alt vores vaskemiddel godkendt 
til et svanemærket vaskeri og 39 % er miljøcertificeret med 
Svanemærket. Dette har vi en ambition om at øge yderligere 
inden 2025.   



Målsætning #3 

Vedvarende energi og reduktion af CO2 udslip

Vi har et mål om at optimere vores  produktions anlæ g, 
så vi reduc erer vores  C O 2-udledning med 20 % pr. kg. 
teks til inden udgangen af 2023. Dette vil vi yderligere 
reduc ere med 20 % i 2025. Des uden vi vil hele tiden 
kigge efter energioptimerings teknologier til fremtidig 
inves tering. 

For at realisere disse mål vil vi gøre følgende i 2022:

1. Vi arbejder henimod at implementere nye teknologier, så mere 
og mere af vores energi er baseret på vedvarende energikilder. Vi 
vil blandt andet erstatte vores oliefyr med en alternativ 
energikilde, og vi undersøger mulighederne for at opsætte et 
solcelleanlæg på vores store tagflader.

Vi er i gang med en omstilling til et mere energieffektivt vaskeri, som 
i fremtiden vil være selvforsynende med vedvarende energikilder og 
kan sikre en bedre forsyningssikkerhed. Særligt i de seneste år har vi 
kunne mærke en større ressourceknaphed ved stigende råvarepriser 
og længere leveringstider, hvilket har givet os endnu mere 
motivation for at tage handling og reducere vores samlede 
klimaaftryk. For at opnå denne ambition har vi følgende mål:

2. Parallelt med at vi overvåger vandforbruget i 2022, vil vi også 
bruge et overvågningssystem til at måle vores daglige 
energiforbrug for vores vaskeproces. Herunder holder vi særligt 
øje med vores temperaturer i tørreprocessen, så vi kan opnå en 
skånsom og energieffektiv tørreproces. 

3. Vores produktion genererer overskudsvarme, som i dag ikke 
genbruges. Vi vil i 2022-2023 undersøge potentialet i at udnytte 
overskudsvarmen i vores interne produktion eller afsætte den i 
samarbejde med en lokal samarbejdspartner. 

I 2020 fik vi udarbejdet en energiscreening af  hele vores 
produktion af S canenergi og har efterfølgende valgt at skifte 
til en grøn el-leverandør, som indkøber grønne certifikater 
svarende til vores elforbrug. 



Målsætning #4 

Dokumentation & udvikling

Vi har et mål om løbende at dokumentere vores  bæ redygtige 
udvikling. Dokumentation kombineret med vores  ops øgende 
tilgang skal unders tøtte, at vi kender udvikling, behov og 
muligheder i vores  branc he. Derudover vil vi opdatere vores  
indkøbs politik, 
så vi er sikre på at væ re på forkant med vores  kunders  
behov. 

Sideløbende med at vi arbejder på at implementere vores 
bæredygtige indsatser i de øvrige fokusområder, har vi en ambition 
om at  dokumentere vores bæredygtige udvikling og holde den op 
imod de nuværende standarder og certificeringer i vores branche. 
Transparens, dokumentation og løbende opfølgning er 
kerneelementer for vores arbejde med bæredygtighed. For at  opnå 
denne ambition har vi følgende mål:

For at realisere disse mål vil vi gøre følgende i 2022:

1. Vi har i 2022 undersøgt mulighederne for at blive et svanemærket 
vaskeri og har konkluderet, at vi ønsker at klargøre os til at 
gennemgå vurderingen for mærkningen. 

2. Vi vil i 2023 starte med at udarbejde en bæredygtig 
indkøbspolitik for vores primære leverandører. Denne skal sætte 
rammerne for vores bæredygtighedsforpligtelser og samtidig 
åbne dialogen for vores leverandører og samarbejdspartneres 
bæredygtige ambitioner.

3. I 2022 gennemgik vi vores produktportefølje med vores 
tekstilleverandør og ca. 84 % af vores tekstiler er nu Made In 
Green certificeret. Med denne certificering har vi mulighed for at 
spore tekstilets vej fra producent til importør i Danmark via en 
QR kode, som enten kan placeres i restaurant, receptionen eller 
på hotelværelset. Derudover indeholder 14 % af de indkøbte 
tekstiler genanvendt polyester fra plastik flasker. 

Ca. 84 % af alle vores 
indkøbte tekstiler er 
certificeret med følgende 
miljøcertificeringer 



Kvalitet 
forøgelse & 
Genanvendelse

1

Mindre 
vandbrug & 
miljørigtig 
vaskekemi  

Vedvarende 
energi & 
reduktion af 
CO2 udslip

Dokumentation 
& udvikling 

Vores milepæle for 2022-2023 

2

3

4

Vi har reduceret ca. 90 % af vores 
tekstilaffald, som herved bliver 
genanvendt i stedet for at blive 
sendt til forbrænding. 

2022 2023

Vi begynder at overvåge vores 
daglige vand- og energiforbrug fra 
vores vaskeproces med et nyt 
overvågningssystem. 

Vi vil i 2022-2023 undersøge potentialet i at 
udnytte overskudsvarmen i vores interne 
produktion eller afsætte den i samarbejde 
med en lokal samarbejdspartner. 

Vi vil reducere vores CO2-
udledning med 20 % pr. kg. 
tekstil inden udgangen af 2023. 

Vi har gennemgået størstedelen af vores produkt-
portefølje med vores tekstilleverandør. Samt er ca. 84 % 
af alle vores indkøbte tekstiler certificeret med miljø-
certificeringer såsom EU-blomst og OEKO-TEX Made In 
Green. 

Vi vil i 2022-2023 undersøge, hvordan vi kan opgradere 
vores maskinpakke og tilføje nye proceskomponenter, 
som kan reducere vandforbruget og samtidig 
genbruge skyllevandet op til flere gange indenfor 
samme vaskeproces.

Vi vil i 2023 starte med at udarbejde en bæredygtig 
indkøbspolitik for vores primære leverandører. Denne skal 
sætte rammerne for vores bæredygtighedsforpligtelser og 
samtidig åbne dialogen for vores leverandører og 
samarbejdspartneres bæredygtige ambitioner.



Tak for din opmærksomhed! 

Kontakt os

Tlf. 98 86 41 41

info@neptunas.dk

Falkevej 1, 9352 Dybvad

mailto:info@neptunas.dk
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