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Denne rapport for samfundsansvar og bæredygtighed for 2022 udgør 
ADP A/S lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. § 99 a,  § 99 b og  
§  99 d, i Årsregnskabsloven. Rapporten dækker regnskabsperioden 1. 
januar til 31. december 2022.

Vores første klimaregnskab er udarbejdet efter Greenhouse Gas (GHG) 
protokollen, som er den førende internationale standard for, hvordan 
drivhusgasser opgøres og rapporteres som CO₂.  

GHG-Protokollen gør det muligt for virksomheden at udregne klima-
aftrykket på en ensartet måde, som samtidig kan give indblik i, hvilke 
aktiviteter, som driver klimaaftrykket.

Lovpligtig redegørelse 
for samfundsansvar

ADP A/S er stiftet i år 2000 med sammen-
lægningen af erhvervshavnene i Nyborg, 
Fredericia og Middelfart med det formål at 
drive lokal havnevirksomhed. 

I dag er ADP mere end en lokal havneforret-
ning. ADP er ét af Danmarks største havne-
selskaber med erhvervshavnene i Nyborg 
og Fredericia samt det multimodale trans-
port- og logistikcenter Taulov Dry Port. Den 
stigende ejendomsportefølje i Taulov Dry 
Port betyder, at udlejning af lager- og logi-
stikejendomme udgør en stigende andel af 
den samlede forretning, som også består af 
de traditionelle havneaktiviteter i form af 
modtagelse af skibsanløb og håndtering af 
gods i selskabets to erhvervshavne.

De seneste års professionalisering og 
markante vækstinitiativer har styrket sel-
skabets markedsposition med nye forret-
ningsområder samt en havneinfrastruktur, 
som er tænkt ind i den grønne omstilling til 
gavn for ejerkommuner og nærmiljøer. Med 
selskabets største havn i Fredericia er ADP 
i de senere år gået fra at være en traditionel 
råoliehavn til i dag at være et transport- og 
logistik knudepunkt, med fokus på den 
grønne omstilling.

Den centrale beliggenhed og de grønne 
energiløsninger på havne og bygninger un-
derstøtter samfundets behov for forbed-
ringer af klimaaftrykket inden for transport 
og logistik. Eksempler på vores grønne 
energiløsninger uddybes i denne rapport.

ADP-havnene ligger i vækstområder og har 
stor betydning som knudepunkter for im-
port og eksport, som katalysatorer for den 
grønne omstilling og som infrastruktur for 
Danmarks forsyningssikkerhed. Vi har som 
mål, at vores igangsatte vækstinitiativer 
skal binde by og havn sammen til gavn for 
vækst og jobskabelse i selskabets ejerkom-
muner.

Etableringen af Taulov Dry Port har været 
et afgørende vækstinitiativ, som udvikles i 
joint venture med Danmarks største pensi-
onsselskab PFA. På en ansvarlig måde har 
selskabet gennem milliardinvesteringer 
transformeret forretningsmodellen og kon-
solideret selskabets position som nyska-
bende i den danske havnesektor. ADP har i 
dag en position som et moderne havne- og 
infrastrukturselskab.

Forretningsmodel
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Ansvarlig adfærd og bæredygtig udvikling i 
relation til vores omverden og det samfund, 
vi er en del af, er af væsentlig betydning for 
ADP. De senere års udvikling og professio-
nalisering af virksomheden betyder, at ADP 
i højere grad kan agere endnu mere ansvar-
ligt og samfundsbevidst. 

ADP er et visionært, ansvarligt og trans-
parent havne- og infrastrukturselskab, og 
vi har i 2022 hævet vores ambitionsniveau 
inden for klima og miljø, rapportering og 
compliance. 

Vi er bevidste om, at vores bidrag til rege-
ringens målsætning om 70% reduktion i 
CO₂ udledningen frem mod 2030 bliver en 
lang rejse gennem en kompleks værdikæde. 
Vores mål er, at overgangen til emissionsfri 
havnedrift bliver så transparent som mu-
lig, og derfor vil klimaregnskabet være et 
kompas for vores grønne indsatser i årene 
fremover. 

Som en del af vores strategi og i naturlig 
forlængelse af vores ønske om i alle for-
hold at drive en virksomhed, der optræder 
ansvarligt og fremmer en bæredygtig ud-
vikling til gavn for kunder, samarbejdspart-
nere, nærmiljøer, ejerkommuner og med-
arbejdere, har vi i 2022 formaliseret vores 
bidrag til den grønne omstilling igennem en 
række indsatser. 

Det store fokus på bæredygtighed og kli-
mahensyn i ADP’s forretningsmodeller 

efterlever vi med nyskabende løsninger i 
vores ejendomsinvesteringer i Taulov Dry 
Port og i udviklingen af havneinfrastruktu-
ren på ADP-havnene.

I 2022 aflægger vi det første klimaregn-
skab baseret på hoved- og nøgletal i Scope 
1 og 2 for regnskabsåret 2021/22. Selska-
bets første klimaregnskab bliver dermed 
baseline og udgangspunkt for indsatser og 
forpligtelser i forhold til efterlevelse af vo-
res sociale samfundsansvar i de kommende 
år. Gennem målsætninger og initiativer vil 
vi nedbringe vores klimaaftryk frem mod 
2030. Herunder vil vi bl.a. arbejde med 
selskabets samfundsansvar i relation til 
kønsdiversitet i bestyrelse og ledelse og 
øvrige samfundsmæssige forhold, som det 
forventes af en moderne virksomhed i den 
danske havnesektor. 

I 2023 vil vi med udarbejdelsen af en klima- 
strategi redegøre for målsætninger og ind-
satser for bæredygtighed og vores sociale 
samfundsansvar i forhold til kønsdiversitet 
i bestyrelse og ledelse samt reduktion af 
klimaaftrykket gennem havneselskabets 
værdikæde i Scope 1, 2 og 3 frem mod 
2030. 

Fremtidige indsatser og målsætninger vil vi 
åbent lægge frem i kommende rapporterin-
ger. 

Første  
klimaregnskab

SCOPE 1 OG 2

SCOPE 2

Indirekte emissioner fra elektricitet, 
vand eller fjernvarme indkøbt og 
brugt af virksomheden.

Vi har implementeret CO₂-bespa-
rende driftsløsninger på vores hav-
neterminaler, herunder udskiftning 
til LED-belysning, som har givet en 
årlig reduktion på 300.000 kwh.   

Vi vil sikre, at havnens maskiner 
bruger fossilfrie brændstoffer, så 
havnene kan blive CO₂-neutrale. 
Vi har i de senere år øget antallet 
af elbiler og hybridbiler i driften. 
Dette har en positiv effekt på vores 
samlede CO₂-udledning.

Frem mod 2030 vil vi arbejde 
på at reducere klima- og miljø-
påvirkninger fra upstream- og 
downstream-aktiviteter.

Alle direkte emissioner fra kilder, 
der ejes eller kontrolleres af virk-
somheden. 

Andre indirekte emissioner fra 
virksomhedens aktiviteter fra kilder, 
som virksomheden ikke selv ejer. 

SCOPE 1 SCOPE 3

INDIREKTE  
EMISSIONER

KØB AF EL,  
VARME OG VAND

BEHANDLING AF 
KØBTE MATERIALER 

OG SERVICES

Brændstof og  
energi relaterede  

aktiviteter

Transport og  
distribution

Affald

Køb af maskiner og  
produktionsudstyr

Vand
Varme

Entrepanør 
maskiner

Kraner

BilerEl

Køb af services  
og ydelser

PROCES/ 
PRODUKTION

DIREKTE  
EMISSIONER

ANDRE INDIREKTE  
EMISSIONER

Vores første klimaregnskab er udarbejdet efter Greenhouse Gas (GHG) protokollen, som er den 
førende internationale standard for, hvordan drivhusgasser opgøres og rapporteres som CO₂.  
GHG-Protokollen gør det muligt for virksomheden at udregne klimaaftrykket på en ensartet måde, 
som samtidig kan give indblik i, hvilke aktiviteter, der driver klimaaftrykket.
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Miljødata
GHG-Protokollen
GHG-Protokollen er den førende standard for udregning af klima-
aftryk og giver virksomheder en ensartet måde at udregne deres 
samlede klimaaftryk.

Herudover giver den virksomheder mulighed for at forstå hvilke 
aktiviteter, der driver klimaaftrykket samt at opsætte konkrete 
reduktionsmål

Scope 1 (direkte emissioner)
Alle direkte emissioner fra kilder, der ejes eller kontrolleres af 
virksomheden.  

Scope 2 (indirekte emissioner)
”Indirekte emissioner fra elektricitet eller fjernvarme indkøbt 
og brugt af virksomheden, fratrukket den del af elforbruget 
der kommer fra grøn strøm”

Energiforbrug (GJ)
Består af virksomhedens totale forbrug af el, vand, varme og die-
sel omregnet til GJ.

Brændstof forbrug (L)
Virksomhedens faktiske forbrug.

Fjernvarmeforbrug (mWh)
Virksomhedens faktiske forbrug.

Sociale data
Fuldtidsansatte (FTE)
FTE (Full Time Equivalent) er et udtryk, der bruges til at definere 
antallet af fuldtidsansatte i en virksomhed baseret på faktisk ar-
bejdstid. 

Sygefravær Dage/FTE
Sygefravær = (Antal sygedage for alle egne FTE’er i perioden)/(To-
tal FTE’er)

Medarbejderomsætningshastighed (%)
Fratrådte medarbejdere i året delt med antal FTE. * 100

Antal arbejdsskader 
Antal arbejsskader

Ledelsesdata 
Bestyrelsens kønsdiversitet %
Antal kvinder i bestyrelsen delt med det totale antal generalfor-
samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer *100

Ledelsens kønsdiversitet %
Antal kvinder i ledelsen delt med det totale antal medarbejdere i 
ledelse *100

HOVED- OG NØGLETAL  

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

* Korrigeret for langtidssygdom og sygdom som følge af arbejdsulykker er sygefravær i 2022 2,8 dage pr. medarbejder og i 2021 2,4 dage.

2022 2021 Index

MILJØDATA    

SCOPE 1 CO2E (TONS) 535 569 94

SCOPE 2 CO2E (TONS) 31 32 97

TOTAL CO2E (TONS) 565 601 94

ENERGIFORBRUG (GJ) 5.739.256 5.768.796 99

BRÆNDSTOF FORBRUG (L) 203.225 216.124 94

FJERNVARMEFORBRUG (MWH) 488 584 84

SOCIALE DATA    

FULDTIDSANSATTE (FTE) 70 66 106

SYGEFRAVÆR (DAGE/FTE)* 9,1 8,5 107

MEDARBEJDEROMSÆTNINGSHASTIGHED (%) 8,1% 9,9% 82

ANTAL ARBEJDSSKADER (ANTAL) 2 3 67

LEDELSESDATA    

KØNSDIVERSITET I BESTYRELSEN (%) 0% 0% 100

KØNSDIVERSITET I ØVRIGT LEDELSESLAG (%) 24% 22% 123
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EWII bekræfter hermed, at 

Associated Danish Ports A/S
Vendersgade 74
7000 Fredericia 

køber hele sit elforbrug svarende til  kWh/år som grøn strøm. 

Certifikatet er gældende fra 01.01.2022 – 31.12.2022. 

EWII sikrer, at elforbruget baseres 100 % på vedvarende energikilder som for eksempel 
vindmøller, solceller, vandkraft og biomasse. 

Ægtheden af oprindelsesgarantierne dokumenteres af Deloitte A/S, 
statsautoriseret revisionsaktieselskab. 

Anette Holck 
Direktør for Abonnementssalg og kundeservice 

EWII A/S

EWII Energi
Kokbjerg 30

6000 Kolding
70 55 55 55

ewii@ewii.dk

 

Omstilling til elbiler
i driften

Køb af certifikater
til grøn strøm

Udskiftning til LED belysning
på havneterminaler

A NOx

Vores samlede strømforbrug i 
2022 kommer fra grønne energi-
kilder, og er købt som grøn strøm 
via certifikater hos EWII 

INDSATSOMRÅDER FOR  
EMISSIONSFRI HAVNEDRIFT
Overgangen til emissionsfri havnedrift betyder, at vi i disse år implementerer en række CO₂-besparende 
driftsløsninger inden for el, varme og affald, så vi kan understøtte målsætningerne om 70% CO₂-redukti-
on i 2030.

GRØN ENERGI OG 
LED-LYSKILDER

EMISSIONSFRI  
HAVNEDRIFT

INFRASTRUKTUR

Udskiftning til LED-lyskilder på hav-
neterminaler giver en årlig besparel-
se på 300.000 kWh

50% af vores samlede driftsbiler er 
el eller hybrid. Vi har 6 elbiler og 1 hy-
bridbil.

Vi har gennem opsætning af støj-
skærme og beplantning skabt en grøn 
overgang mellem by og havn, hvor mil-
jøpåvirkningen reduceres.

ADP gennemfører i disse år sto-
re investeringer i modernisering 
og optimering af arealer, logistik 
og faciliteter på Fredericia Havn. I 
forbindelse med omlægningen af  
Fredericia Havns adgangsveje og øv-
rig infrastruktur, er der etableret en 
ny hovedgate, hvor al trafik til havnen 
fremover bliver ledt ind. Denne ud-
vikling giver en mere effektiv logistik 
og transport af gods hvilket mind-
sker CO₂-udledningen fra havneakti-
viteterne.  

Vi er i gang med at energioptimere 
vores havnedrift. I forbindelse med 
den kommende havneudvidelse i Fre-
dericia etablerer vi landstrømsanlæg 
på RO/RO terminaler og forbereder 
til landstrøm på containerterminalen. 
Dette vil reducere skibenes CO₂-ud-
ledning.

I målsætningen for at vores havne 
skal være CO₂-neutrale i 2030 vil vi i 
de kommende år arbejde for, at vores 
udstyr på havnene bruger fossilefrie 
brændstoffer. 

Som ansvarligt havneselskab har vi store ambitioner for det klimaaf-
tryk, vi sætter i vores nærmiljøer og i det omkringliggende samfund. 
Vi har forpligtet os til at arbejde med FN’s Verdensmål.

Gennem miljøforbedrende tiltag på ADP- 
havnene og i Taulov Dry Port løfter vi vores 
samfundsmæssige ansvar for at skabe en 
grønnere fremtid. Vi har i de senere år in-
vesteret en større og større andel af vores 
driftsoverskud i klimamæssige tiltag for at 
forbedre vores miljøpåvirkning af nærmiljø-
er og naboer.

Vi støtter op om Danmarks klimamålsæt-
ninger om 70% reduktion i CO₂-udlednin-
gen i 2030. Vores mål er at blive CO₂-neu-
trale i 2030.

ADP’s indsatser for samfundsansvar og 
bæredygtig udvikling tager udgangspunkt i 
FN’s Verdensmål. 

VORES PRIORITETER OG  
INDSATSER ER MÅLRETTET I:
SDG #3: Sundhed og Trivsel
SDG #4: Kvalitetsuddannelse
SDG #5: Ligestilling mellem kønnene
SDG #7: Bæredygtig energi
SDG #8: Anstændige jobs og  
økonomisk vækst
SDG #9: Industriel innovation og  
infrastruktur
SDG #11: Bæredygtige byer og lokalsam-
fund
SDG #13: Klimaindsats
SDG #17: Partnerskaber for handling.

Vores målsætninger og indsatser inden for 
de konkrete verdensmål vil blive kortlagt i 
forbindelse med udarbejdelsen af selska-
bets klima-strategi i 2023.

Miljø og klima

VORES BÆREDYGTIGE UDVIKLING TAGER AFSÆT  I 
FØLGENDE AF FN’S 17 VERDENSMÅL
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VORES BÆREDYGTIGE  
UDVIKLING TAGER AFSÆT  
I FØLGENDE AF 
FN’S 17 VERDENSMÅL

Vi har et overordnet mål om, at vores vækst initiativer og investeringer skal bringe erhvervslivet,  
by og havn sammen til gavn for en fælles grøn fremtid. I 2022 har vi igangsat investeringer i fremtidssikrede løs-
ninger på vores havneterminaler, optimering og elektrificeringen af infrastrukturen samt lav-emissions lager- og 
logistikbyggerier.  Disse investeringer vil være vigtige bidrag til CO₂-reduktion i vores samlede værdikæde. 

I 2022 har vi igangsat opførelsen af 
et 40.000 m² stort lav-emissions la-
ger til A.P. Møller - Mærsk. Byggeriet 
opføres ud fra de højeste standarder 
for lav-emissions logistikbyggeri – 
den såkaldte europæiske BREEAM 
Excellent standard. Lageret bliver et  
lav  - emissions lager i driftsfasen i 
overensstemmelse med Mærsk’ am-
bitiøse klimamål for dekarbonisering 
af deres globale forsyningskæde i 
2040

M 2 LAV-EMISSIONS LAGER

40.000
Den kommende havneudvidelse i 
Fredericia vil være et vigtigt bidrag 
til den grønne omstilling af transport-
sektoren, fordi den øger kapaciteten 
til mere godstransport med skibe, 
som er en mere miljøvenlig transport-
form. Med havneudvidelsen forven-
tes allerede i 2025 besparelser på ca. 
3 mio. kørte kilometer om året på E45 
Sønderjyske motorvej, når stigende 
godsmængder sejles fra Hamburg 
Havn til Fredericia som alternativ til 
lastbiltransport.  

KILOMETER FÆRRE

3 MIO.
I samarbejde med Everfuel har vi 
igangsat etableringen af Danmarks 
største brintstation. Når brintstation-
en er etableret vil den kunne levere 
grøn brint fra Everfuels nærliggende 
PtX fabrik ’HySynergy’, og dermed 
give virksomheder i Taulov Dry Port 
og i hele Trekantområdet mulighed 
for at tanke et brændstof, der ikke 
udleder CO₂, og som er produceret af 
vedvarende energi. 

INDSATSER TIL KLIMA- 
REDUKTION I VÆRDIKÆDEN

Samlet set udbygger vi 200.000 
m2 tagflader i Taulov Dry Port med 
solcelleanlæg svarende til det årlige 
elforbrug i 4.200 parcelhuse. Anlæg-
gene er banebrydende i sin størrel-
se og viser en ny vej i udviklingen af 
grøn energi til gavn for samfundets 
CO₂-reduktion. De fuldt udbyggede 
solcelleanlæg bliver en grøn energikil-
de til nærmiljøer, Fredericia Havn og 
områdets mange virksomheder, hvor 
behovet for grøn strøm er stigende.

M2  SOLCELLEANLÆG

200.000
Vi har i 2022 etableret ADP Energy 
Infrastructure, hvor vi gennem vide-
reudvikling af infrastrukturen vil bin-
de energiaktørerne sammen og sikre 
udvikling af fremtidens knudepunkt 
for stor skala PtX, med fokus på CO₂-
fangst og -lagring til produktion af 
grønne brændstoffer. Selskabet er 
stiftet i januar 2023.

ADP anvender dieselolie og el til arbejds-
maskiner, køretøjer og havnekraner. I takt 
med overgangen til emissionsfri havnedrift 
vil vi sikre, at ADP’s maskiner, kraner og kø-
retøjer bruger fossilfrie brændstoffer. 

I 2022 er det samlede brændstofforbrug 
faldet med 6 % i forhold til 2021. Dette 
skyldes hovedsageligt lavere aktivitets-
niveau i Nyborg og fuld årseffekterne af 
elbiler. 

Da anvendelse af el som energikilde med-
fører færre emissioner, har ADP dels gen-
nem prissætning, dels gennem indkøb af 
mobile havnekraner og arbejdsmaskiner, 
fokus på at maskiner og kraner kan køre 
på både diesel og strøm fra elnettet. Når 
kraner kører på el-nettet, kan energien gen-
anvendes ved affirring med et deraf lavere 
energiforbrug til følge.

Vores samlede elforbrug på 3.688 MWh 
i 2022 er via certifikater købt som grøn 
strøm. 

Den samlede Co₂e (tons) udledning fra 
scope 1 og 2 – er reduceret med 6% sva-
rende til 36 tons Co2e til samlet 565 tons 
Co2e i 2022.  

Vi er opmærksomme på, at der periodisk 
genereres støj fra skibe – dette især fra ma-
skinrumsblæsere og fra laste-/losseopera-
tion med mafi-køretøjer samt håndtering af 
bulk laster.

Vi har gennem opsætning af støjskærme og 
beplantning skabt en grøn overgang mellem 
by og havn, hvormed støj- og miljøpåvirknin-
gen af vores nærområder reduceres.

ADP gennemfører i disse år store investe-
ringer i modernisering og optimering af 
arealer, logistik og faciliteter på Frederi-
cia Havn. I forbindelse med omlægningen 

af Fredericia Havns adgangsveje og øvrig 
infrastruktur, er der etableret en ny hoved-
gate, hvor al trafik til havnen bliver ledt ind. 
Denne udvikling giver en mere effektiv logi-
stik og transport af gods, hvilket mindsker 
CO₂-udledningen fra havneaktiviteterne.  

ADP tilstræber at være gode og ansvarlige 
naboer over for de lokalsamfund, som vi er 
en del af, og derfor arbejder ADP løbende 
med reduktion af støjmæssige påvirknin-
ger. 

Der har i 2022 været samlet set 18 klager 
over påvirkninger fra havnen, hvoraf de 9 

klager vedrørte støjmæssige påvirkninger 
fra skibe, og 7 klager vedrørte håndtering 
af gods. En klage vedrørte forhold omkring 
støv, og en klage var med en ukendt kilde. 

Forbrug af el og diesel

Støj og miljøpåvirkning 
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Fremtidssikret 
ADP organisation
Én af hjørnestenene i udviklingen af ADP er vo-
res medarbejdere. For at geare virksomheden til 
fremtiden, har vi i 2022 gennemført en organi-
sationsændring, som både skal professionalise-
re organisationen, men også sikre en klar struk-
tur og mere samarbejde på tværs.

Med organisationsændringen har vi tilført nye 
ressourcer og sammensat organisationen på en 
ny måde for derigennem at skabe en bedre orga-
nisatorisk sammenhængskraft og ruste ADP til 
væksten i de kommende år. 

Sociale forhold  
og medarbejder-
forhold
I ADP ønsker vi at være en attraktiv arbejds-
plads, der skaber varige relationer i et produk-
tivt, tillidsfuldt og uhøjtideligt arbejdsmiljø 
præget af overskud og positiv energi. Det er et 
vigtigt princip, at vi udviser social ansvarlighed 
inden for de markedsøkonomiske rammer, vi dri-
ver forretning under.

Koncernen ønsker at stille relevant viden til 
rådighed for kunder og omverden. Vi deltager 
aktivt i det lokale erhvervs- og foreningsliv 
gennem socialøkonomiske bidrag herunder 
sponsorater.  Vi samarbejder med og inddra-
ger medarbejdernes kollektive repræsentan-
ter i væsentlige medarbejderspørgsmål, både 
ad hoc og via de formelle samarbejdsorganer 
og anerkender medarbejdernes ret til at orga-
nisere sig.

Trivsel og værdiproces
I ADP værdsætter vi vores medarbejdere. Det er medarbejder-
ne, der skaber værdien i virksomheden og for kunder og samar-
bejdspartnere. Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Vi 
ønsker at investere aktivt i vores medarbejderes udvikling, og 
der lægges i høj grad vægt på trivsel og et godt arbejdsmiljø. 

For at understøtte medarbejdernes personlige og faglige udvik-
ling afholdes der årligt MUS for alle medarbejdere. For samtidig 
at understøtte et godt samarbejde i afdelingerne og på tværs af 
afdelinger har HR inddraget personanalyseværktøjet DISC, som 
- for os - fungerer som et effektivt samtaleværktøj med fokus 
på motivation og adfærd – både for medarbejdere og ledere. HR 
inddrager også DISC i forbindelse med rekruttering med henblik 
på at sammensætte stærke teams i vores organisation. 

Trivselsundersøgelse
ADP ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, og vores medar-
bejderes trivsel er afgørende for, at vi som virksomhed kan fort-
sætte væksten. 

Ultimo 2021 gennemførte vi en trivselsundersøgelse, der blev 
fulgt op af en trivselsproces og efterfølgende handlingsplaner 
i alle afdelinger med det formål at pleje de områder, hvor der er 
god trivsel og forbedre de områder, hvor det er nødvendigt. Triv-
selsprocessen giver HR værdifuldt input til det fortsatte arbejde 
med trivslen for at sikre et godt arbejdsmiljø i alle afdelinger.

I forlængelse af trivselsarbejdet har vi i 2022 igangsat en med-
arbejderdrevet værdiproces kombineret med en kulturmåling. I 
løbet af 2023 skal vores medarbejdere i fællesskab finde frem 
til ADP’s nye værdisæt, som skal danne grundlaget for vores 
fremadrettede dagligdag i ADP. 

Trivselsarbejdet vil forsætte i 2023, hvor der vil blive fulgt op af 
en ny trivselsmåling. 

ADP gennemgår i disse år en professionali-
sering og en udvikling, der ruster virksom-
heden til fremtidens vækst. Udvikling af 
nye forretningsområder og ambitiøse mål-
sætninger om at geare ADP til en grønnere 
fremtid betyder, at vi vækster og ansætter 
flere medarbejdere. Vi er 70 medarbejde-
re. I 2022 har vi ansat 4 nye medarbejde-
re – en udvikling i organisationen, som er 
fortsat efter 2021, hvor vi ansatte 13 nye 
medarbejdere. 

De seneste års rekordhøje vækstrater er 
leveret som en holdindsats af dedikere-
de medarbejdere i hele ADP-koncernen. 
Vores kranførere på havneterminalerne 
har leveret en ekstraordinær indsats for 
at håndtere stigende godsmængder og 
dermed sikre Danmarks forsyningskæder 
døgnet rundt.

I administrationen har ledelse og med-
arbejdere banet vejen for udvikling af 
nye forretningsområder og nye forret-
ningsmodeller. En fortsat accelerering af 
vækststrategien i de kommende år øger 
behovet for, at vi som organisation har de 
rette kompetencer og ressourcer – samti-
dig med, at vi værner om vores fælles triv-
sel og det gode arbejdsmiljø. 

ADP er kendetegnet ved en høj ancienni-
tet, og på havneterminalerne er de ansatte 
tæt forbundne til havnen igennem flere år-
tiers ansættelse, hvilket er en stor styrke 
i forhold til kulturen og historien på vores 
havne. Det er et stort aktiv for virksom-
heden og for den service, vi til dagligt yder 
vores mange kunder og samarbejdspart-
nere.

Vi har samtidig et særligt ansvar for at 
uddanne fremtidens arbejdskraft og sikre, 
at vi er godt rustet til at imødegå det gene-
rationsskifte, som inden for en årrække vil 
indtræffe blandt vores kranførere. Vi har 
samlet set 5 kranførerlærlinge og 1 øko-
nomielev. 

I ADP ønsker vi at tage socialt samfunds-
ansvar i forhold til ungdomslivet og unges 
uddannelse i vores omverden. Gennem 
ansættelse af elever og lærlinge i admini-
strationen og i driften understøtter vi den 
lokale og regionale jobskabelse.

Organisation  
og medarbejdere
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Sygefravær

DAGE

2021 2022

8,5 9,1

Sygefraværet opgøres inkl. langtidssyge melding, men dog fratruk-
ket sygdom i forbindelse med arbejdsulykker og børns sygdom.

Stigningen i sygefravær er ikke et generelt billede af sygefraværet 
bredt i organisationen, men henføres til få langtidssygemeldinger.

Korrigeret for langtidssygemeldinger, så ligger det gennemsnitlige 
sygefravær pr. medarbejder på 2,8 dage i 2022. I 2021 var syge-
fravær  pr. medarbejder 2,4 dage.

Til trods for at niveauet for sygefravær ligger højere end i 2021, 
er niveauet dog acceptabelt. Det højere sygefravær skyldes bl.a. 
øget sygefravær som følge af almindelig sygdom og Covid-19, som 
i januar/februar 2022 medførte en del sygefravær. ADP vil i 2023 
stræbe efter at minimere sygefraværet.

SygefraværPersonalepolitikker
Hos ADP har vi en række personalepolitikker, hvor 
flere har til formål at skabe gode medarbejderforhold 
for vores medarbejdere. 

Barselspolitik
Hos ADP vil vi gerne give vores medarbejdere gode 
vilkår, når de skal være forældre, og i 2022 valgte vi 
at udvide dette med en opdatering af vores barsels-
politik i forlængelse af de nye barselsregler. Med vo-
res nye barselspolitik tilbyder vi vores kvindelige og 
mandlige medarbejdere lige barselsvilkår, som giver 
ret til 22 ugers fuld løn efter barnets fødsel. 

Seniorpolitik
ADP har en seniorpolitik, som sikrer medarbejdernes 
mulighed for i god tid at planlægge deres seniortid 
i koncernen. Ud over ekstra feriedage kan medar-
bejderen vælge færre arbejdstimer samt tilpasse 
arbejdstiden efter behov. ADP’s seniorpolitik indehol-
der desuden løbende samtaler med fokus på senkar-
riere og på at sikre de bedst mulige forhold for med-
arbejdere over 60 år. I 2022 var 10 medarbejdere på 
seniorordningen. I 2021 var det 9 medarbejdere. 

Sygdomspolitik
Koncernens sygdomspolitik skal sikre, at medarbej-
deren har et godt arbejdsliv med lav sygdomsfre-
kvens og højt velvære. Alt sygefravær bliver regi-
streret, og HR-afdelingen følger nøje udviklingen i 
skades- eller sygdomsforløb - særligt de langvarige. 
I disse tilfælde tager leder og HR-afdelingen kontakt 
til den enkelte medarbejder og tilbyder individuelt til-
passede hjælpeforløb. 

Denne nærværende og fleksible tilgang har medført 
flere eksempler på, at medarbejdere, på trods af per-
sonlig krise eller sygdom, er fastholdt eller hurtigt er 
vendt tilbage til arbejdet. I 2022 har der været stort 
fokus på at håndtere langtidssygemeldinger, så vi får 
hjulpet vores medarbejdere hurtigere tilbage efter 
længerevarende fravær. Herudover har der været 
fokus på at informere lederne om stressforebyggel-
se og -håndtering for at kunne reducere omfanget af 
eventuelle langtidssygemeldinger, hvilket vil få endnu 
større fokus i 2023. 

ADP tilbyder desuden sundhedsforsikring til alle 
medarbejdere.

Fællesskab  
og sundhed
I ADP har vi til enhver tid fokus på at skabe 
gode forhold for vores medarbejdere. Vi til-
byder en god kantine- og frugtordning, samt 
rådgivning og behandling fra fysioterapeuter. 
For at styrke kulturen og det sociale sam-
menhold blandt medarbejderne yder koncer-
nen ligeledes tilskud til personaleforeningen, 
Pullerten.

Personaleforeningen Pullerten
Vores personaleforening Pullerten bidrager 
til et stærkt fællesskab i vores virksomhed. 
2022 har været det første hele kalenderår i 
flere år uden Corona-restriktioner, og derfor 
har der i årets løb været afholdt en lang ræk-
ke arrangementer med stor opbakning. Som 
noget nyt har Pullerten introduceret fredags-
bar den sidste fredag i hver måned, hvor med-
arbejdere ønsker god weekend med hygge og 
samvær på værkstedet. 

Pullerten kunne i 2022 fejre 20-års jubilæ-
um. Dette blev markeret med et familiearran-
gement i LEGO®HOUSE med stor tilslutning 
fra ADP-medarbejdere med familie. 

I årets løb har der været afholdt fodboldgolf, 
julecafé med pakkespil samt ikke mindst den 
årlige julefrokost. Alle arrangementer har 
været gennemført med stor tilslutning. 

Tak til Pullerten for de mange gode arrange-
menter, som skaber et socialt fællesskab.  
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ANTAL NEAR-MISS HÆNDELSER

God  
selskabsledelse
Ansvarlig adfærd og bæredygtig udvikling i 
relation til vores omverden og det samfund, 
vi er en del af, er af største betydning for 
ADP. De senere års udvikling og professio-
nalisering af selskabet betyder, at ADP i hø-
jere grad kan agere endnu mere ansvarligt 
og samfundsbevidst.

ADP er et åbent og transparent selskab, 
hvilket vi bl.a. efterlever gennem fremlæg-
gelse af vores første klimaregnskab samt 
den løbende afrapportering i forhold til sel-

skabets ejere og omverden, som naturligt 
følger med vores ønske om at dokumentere 
selskabets sociale samfundsansvar. 

ADP agerer åbent og transparent i alle for-
hold inden for de markedsøkonomiske ram-
mer, vi driver virksomhed under. 

Sikkerhed er højt prioriteret i hele ADP-koncernen, idet risikoen for 
arbejdsulykker i højere grad anses for at være til stede på erhvervs-
havne med høj aktivitet. I 2022 har der været et rekordhøjt aktivi-
tetsniveau på ADP-havnene, hvilket alt andet lige øger risikoen for 
near-miss hændelser. 

Vi har i 2022 gennemført omlægninger af havnearealer og facilite-
ter på Fredericia Havn for at sikre en bedre logistik og dermed en 
større sikkerhed i forbindelse med udførelse af havneaktiviteterne. 
Den løbende modernisering af ADP-havnene øger sikkerheden, for-
di vores medarbejdere og vores kunders medarbejdere kan arbejde 
smartere og mere effektivt uden at gå på kompromis med sikkerhe-
den. 

Vi har i 2022 haft et fortsat stort fokus på håndtering og forebyg-
gelse af near-miss hændelser, som i sidste ende kan give arbejds-

ulykker og sygefravær. Vores medarbejdere har modtaget instruk-
tion og træning i sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker.  

I 2022 har der været et fald i arbejdsulykker, hvilket positivt på-
virker udviklingen i den del af sygefraværet, som henføres dertil. I 
2022 har der været 2 arbejdsulykker, som har givet 38 dages syge-
fravær, hvilket er et fald på 63 % i forhold til 2021, hvor sygefravæ-
ret lå på 104 dage som følge af 3 hændelser, der medførte langtids-
sygemelding. 

Vi vil i vores dagligdag gerne kunne passe godt på hinanden i tilfæl-
de af, at der skulle opstå en hændelse, der kræver førstehjælp, og i 
2022 blev alle medarbejdere derfor tilbudt at deltage på et første-
hjælpskursus. 19 medarbejdere deltog på kurset.  

Koncernen har arbejdsmiljørepræsentanter, der løbende følger op 
på arbejdsmiljøet i organisationen. Arbejdsmiljørepræsentanter 
deltager i planlægningen og vurderingen af afdelingernes sikker-
heds- og sundhedsarbejde. De enkelte arbejdsmiljøgrupper holder 
øje med, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
forsvarlige. Arbejdsmiljøgruppen skal håndtere risici i forbindelse 
med opståede arbejdsmiljømæssige problemer og indberette til 
formanden for samarbejdsudvalget (SISU) eller virksomhedens le-
delse, hvis det vurderes, at der er forhold, der kan føre til risikobe-
tingede situationer.

Arbejdsmiljøgruppen skal desuden påvirke den enkelte medarbej-
der til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sund-
hed samt orientere kolleger om sikkerheds- og sundhedsfremmen-
de bestemmelser.

Near-miss hændelser i 2022 er faldet med 15% i forhold til 2021.

Sikkerhed

Arbejdsmiljø og near miss
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ADP har fokus på mangfoldighed og har en særskilt politik for at sikre ligelig repræsentation af de to køn i 
koncernens ledelsesniveauer.  Redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen,  
jfr. Årsregnskabsloven § 99 b.

Bestyrelsen i ADP A/S består af 9 per-
soner. Bestyrelsen er sammensat af 3 
kommunalt udpegede repræsentanter 
fra ejerkommunerne, 3 professionelle 
bestyrelsesmedlemmer, der vælges på 
generalforsamlingen samt 3 medarbejder-
valgte bestyrelsesmedlemmer. De medar-
bejdervalgte repræsentanter indgår ikke i 
den samlede beregning af kønsfordelingen 
i  bestyrelsen.

De generalforsamlingsvalgte, dvs. de pro-
fessionelle og ejerrepræsentanter, består 
p.t. alle af mænd. Det tilstræbes inden 2024, 
at bestyrelsens sammensætning minimum 
består af én kvinde. Dertil skal bemærkes, 
at ADP ingen indflydelse har på den kommu-
nale ejerkreds’ valg af repræsentanter. Ved 
valg af et uafhængigt bestyrelsesmedlem 
i 2022 var der ikke andre opstillede kandi-
dater, hvorfor den kandidat, der var på valg, 
hvilket var en mand, modtog genvalg.

Bestyrelserne for datterselskaberne 
Fredericia Havn A/S og Nyborg Havn A/S:
De generalforsamlingsvalgte består alle af 
mænd. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer 
for selskaberne i 2022 var der ikke andre 
opstillede kandidater, hvorfor de afgående 
kandidater (der alle var mænd) modtog gen-
valg. Det tilstræbes inden 2024, at besty-
relsernes sammensætning, som minimum 
består af én kvinde.

Kønsmæssig  
sammensætning af ledelse

BESTYRELSEN

ADP udarbejdede i 2021 et adfærdsko-
deks Code of Conduct, som indeholder 
retningslinjer, der skal sikre, at ADP’s for-
retning opereres med etisk og ansvarlig 
adfærd. 

Medarbejdere i ADP er forpligtede til at 
overholde ADP’s Code of Conduct, og der-
for er adfærdskodekset i 2022 blevet en 
integreret del af ansættelse af nye medar-
bejdere, således, at nye medarbejdere fra 
begyndelsen af deres ansættelsesforhold 
er bekendt med vores Code of Conduct. 
Vores Code of Conduct er tilgængelig på 
ADP’s hjemmeside.

For yderligere at understøtte arbejdet 
omkring etisk og ansvarlig adfærd, vil der 
i 2023 blive udarbejdet et særligt Code of 
Conduct, som skal overholdes af vores kun-
der, leverandører og samarbejdspartnere. 

ADP har med udgangspunkt i selskabets 
nuværende forretningsmodel og det 
faktum, at virksomhedens væsentligste 
marked er Danmark, vurderet, at risiko-
en for negativ påvirkning på menneske-
rettigheder ikke er til stede i en grad, 
der hidtil har nødvendiggjort politikker 
herfor.

Særligt med udviklingen af Taulov Dry 
Port og skalering af dry port konceptet 
kan der i fremtiden potentielt være en 
større interaktion med f.eks. udenlandsk 
arbejdskraft – om end denne er indirek-
te. Da denne interaktion ses via vores 
leverandører, vil ADP i forbindelse med 
den Code of Conduct, der i 2023 kom-
mer til at være gældende for kunder, 
leverandører og samarbejdspartnere, 
medtage krav om overholdelse af grund-
læggende menneskerettigheder.

Code of Conduct

Menneske- 
rettigheder

18 19



Bestyrelsen og direktionen i ADP forholder sig løbende til forhold vedrørende god selskabsledelse og 
samspillet med selskabets interessenter. I forbindelse hermed har ADP et adfærdskodeks i form af 
ADP’s Code of Conduct og forskellige interne retningslinjer, herunder bl.a. i relation til personalegoder.

WHISTLEBLOWER ORDNING

Der blev i januar 2022 etableret en whistle-
blowerordning for ADP. Ordningen medfører, at 
medarbejdere og samarbejdspartnere med re-
lation til ADP-havnene anonymt kan indberette 
eventuelle overtrædelser af koncernens ret-
ningslinjer for etisk adfærd eller overtrædelse 
af lovgivningen. 

Der har i 2022 ikke været nogle indberetninger 
til whistleblowerordningen. 

Kodeks for virksomhedsledelse

ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE
Danmark er blandt de mindst korrupte lan-
de i verden ifølge Transparency Internati-
onal’s Corruption Perceptions Index (TICPI 
red.). En universel definition af begrebet 
”korruption” eksisterer ikke, men TICPI de-
finerer begrebet som ”misbrug af betroet 
magt med henblik på selv at opnå en fordel”. 
Denne definition stemmer overens med 
korruptionskonceptet i den danske straffe-
lov og i de internationale antikorruptions-
konventioner.

ADP har nultolerance i forhold til korruption 
og bestikkelse. Derfor må der ikke tilbydes 
eller modtages ulovlige eller uretmæssige 
pengegaver eller andre former for betaling 
eller goder for at opnå forretningsmæssige 
eller private fordele for ADP eller andre.

ADP har samme holdning i forhold til ADP’s 
samarbejdspartnere, som heller ikke må 
modtage eller yde eller på anden måde 
være involveret i bestikkelse eller korrup-
tion.

ADP’s nultolerance i forhold til korruption 
er forankret i ADP’s adfærdskodeks Code 
of Conduct. I 2022 er der ikke konstateret 
nogen former for korruption eller bestikkel-
se.

Temaet omkring antikorruption og bestik-
kelse vil være et emne ved udarbejdelse af 
Code of Conduct målrettet ADP’s kunder, 
leverandører og samarbejdspartnere

Det er selskabets overbevisning, at en 
kønsmæssig balanceret arbejdsstyrke er 
en konkurrencemæssig fordel og vil gavne 
ikke alene samarbejdsklimaet, men også 
fagligheden i virksomheden, samt være 
en sikring af den bredest mulige base for 
ADP’s fremtidige vækst. 

Det er derfor ADP’s mål at sikre en mere 
ligelig fordeling mellem kønnene, blandt 

ledere såvel som arbejdsstyrken generelt 
i ADP samt i datterselskaberne Fredericia 
Havn A/S og Nyborg Havn A/S. 

ADP har i 2022 foretaget en organisations-
ændring for at sikre et godt organisatorisk 
grundlag for den vækst, som ADP forventer 
i fremtiden. Det betyder blandt andet, at to 
af vores driftsafdelinger nu er samlet under 
fælles ledelse, at der er etableret en fælles 

stabsfunktion, og at enkelte afdelinger er 
blevet opdelt. 

Organisationsændringen har blandt andet 
betydet ansættelse af en ny kvindelig leder 
samt intern forfremmelse af en kvindelig 
medarbejder. Kønsdiversiteten i det øvrige 
ledelseslag har dermed rykket sig fra 22% 
kvinder i 2021 til 24% kvinder i 2022.  

ADP tilbyder alle medarbejdere individuelle 
karriereforløb som en del af den løbende 
medarbejderudvikling. Selvom flere kvin-
delige afdelingsledere er kommet til i 2022, 
vil ADP med afsæt i den stadig skæve for-
deling mellem kønnene have særligt fokus 
på potentielle kvindelige ledere. Derudover 
tilstræber ADP generelt, at begge køn er 
repræsenteret blandt ansøgerfeltet, når le-
derstillinger i virksomheden besættes. Dog 

skal det nævnes, at vi i ADP altid vælger den 
bedst egnede kandidat til en stilling, og at 
vores valg ikke udelukkende baserer sig på 
køn.

Vores målsætning om flere kvindelige med-
arbejdere på bestyrelses- og lederniveau 
understreger, at vi er bevidste om vores an-
svar iht. § 99 b, og at vi anerkender styrken 
ved den kønsmæssige diversitet.

Arbejdet med det underrepræsentere-
de køn i selskabet i 2022 har ført til en, 
for branchen, tilfredsstillende fordeling 
mellem kønnene i virksomhedens øvrige 
ledelse.

ØVRIGE LEDELSESLAG

INDSATS OG RESULTATER FOR ARBEJDET MED DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN
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ADP’s risikostyring og interne kontroller er 
tilrettelagt med henblik på aflæggelse af 
et regnskab i overensstemmelse med års-
regnskabslovens bestemmelser for virk-
somheder i regnskabsklasse D. Regnskabs- 
og kontrolsystemer er udviklet med henblik 
på effektivt at styre risikoen for væsentlige 
fejl. Der vil dog aldrig kunne gives fuld sik-
kerhed for, at fejl og uregelmæssigheder i 
regnskabsaflæggelsesproceduren opda-
ges og korrigeres.

Kontrolmiljø
Bestyrelsen varetager det overordnede til-
syn med regnskabsaflæggelsen og overvå-
ger, om ADP’s interne kontrol- og risikosty-
ringssystemer er effektive. Bestyrelsen har 
en løbende dialog med direktionen om over-
vågning af de væsentlige risici og reduktion 
heraf gennem kontrolaktiviteter, herunder 
risici knyttet til regnskabsaflæggelsen. De 
enkelte afdelingslederes ansvar og beføjel-
ser, herunder i relation til regnskabsaflæg-
gelsen, er defineret af direktionen.

Risikovurdering
Den væsentligste identificerede risiko i 
relation til regnskabsaflæggelsen er værdi-
ansættelsen af arealer, bygninger, bassiner, 
sejlløb, moler, bolværker, veje og spor mv.

Regnskabsmæssige skøn for aktivernes 
levetider vurderes løbende, og indikationer 
på nedskrivningsbehov vurderes på bag-
grund af forventningerne til havnenes ak-
tiviteter og indtjening, herunder havnenes 
strategiske positioner.

Kontrolaktiviteter
ADP har kontrolaktiviteter, der har til for-
mål at forhindre, opdage og korrigere for 
eventuelle fejl og uregelmæssigheder. 
Organisationen har en størrelse, der med-
fører, at ledelsens overordnede kontroller 
udgør en betydelig andel af kontrolaktivi-
teterne.

Information og kommunikation
Der er etableret informations- og rapporte-
ringssystemer for at sikre, at regnskabsaf-
læggelsen giver et retvisende billede. 
Systemerne er endvidere grundlag for bud-

getprocedurer, løbende regnskabsrappor-
tering, anlægsinvesteringer, finansielle in-
vesteringer, kreditfaciliteter mv.

Løbende bestyrelses- og ledelsesrapporte-
ring omfatter bl.a.:

• sammenligning mellem budgetterede re-
sultater, resultater fra tidligere år samt 
faktiske resultater 

• budgettering, omkostningsstyring og lø-
bende opfølgning på anlægsinvesteringer 
og likviditet samt opfølgning på afkast af 
finansielle investeringer.

Overvågning
Der gennemføres månedlig og kvartalsvis 
gennemgang af bestyrelses- og ledelses-
rapportering, og i forbindelse med halvårs- 
og årsregnskabsudarbejdelsen foretages 
yderligere analyser og kontrolaktiviteter 
med henblik på at sikre, at regnskabsaflæg-
gelsen sker i overensstemmelse med regn-
skabsbestemmelserne.

Risikostyring og intern kontrol  
vedrørende regnskabsaflæggelse

Redegørelse for politik for dataetik, jfr. Års-
regnskabsloven § 99 d.

I 2021 udarbejdede ADP en politik for 
dataetik, hvori der redegøres for ADP’s 
forståelse af fordele og ulemper ved digi-
talisering af samfundet; samt ADP’s for-
retningsmæssige formål med indsamling, 
lagring og anvendelse af data. 

I løbet af 2022 har der fortsat været arbej-
det med den måde, hvorpå data behandles 
i ADP. Blandt andet har det medført løben-
de opdatering af relevant dokumentation 
i forhold til GDPR, herunder en fornyet ori-
entering af medarbejderne med oplysning 

om, hvordan ADP anvender og opbevarer 
persondata. 

Derudover er ADP’s it-sikkerhedspolitik, 
hvor de retningslinjer, som medarbejdere i 
ADP skal iagttage, opdateret, idet indhol-
det er blevet præciseret og uddybet. Sam-
tidig har ADP i 2022 påbegyndt arbejdet 
med implementering af NIS2-direktivet, 
hvilket vil være et arbejde, der fortsættes 
ind i 2023.

Politik for god dataetik

Som tidligere år er risikostyring fortsat en 
integreret del af ADP’s forretning. Da de 
samfundsmæssige forhold har ændret sig 
den seneste tid, har der i 2022 været fokus 
på en løbende opdatering og afrapportering 
af ADP’s risici. De potentielt nye risici, der 
følger med det ændrede samfund, som føl-
ge af b.la. krigen i Ukraine overvejet. 

Ligesom for så mange andre virksomheder, 
har risikobilledet for ADP ændret sig, om 
end ikke væsentligt. ADP ser således ikke 
ind i et væsentligt ændret risikobillede, end 
man tidligere har gjort. 

I nedenstående tabel vises de CSR-relatere-
de risici, der blev identificeret i 2022

ADP har igen i 2022 arbejdet målrettet med 
de identificerede risici og til trods for, at 
risici fortsat er aktuelle, er det ADPs opfat-
telse, at risici er reducerede som følge af det 
målrettede arbejde.

Det omtalte arbejde er beskrevet i de rele-
vante afsnit i nærværende rapport.

Indsatsområder Identificerede risici

Miljø Øget støj

Klima Energiforbrug diesel/el 

– forbundet med transport, losning, lastning

Sociale forhold  og medarbejderforhold Arbejdsulykker og sygefravær

Risikostyring og due-diligence 
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