
Nemlig.com bæredygtighedsindsats
- på vej som Danmarks mest bæredygtige supermarked

• Hvem er vi ?
• Hvorfor skal vi det ?
• Hvad gør vi i dag ?
• Fremtid og trends  - kort om fremtidens

Ved Jakob Zeuthen – bæredygtighedschef i nemlig.com



Vores vision:
To create a better life for all 

who live in Denmark

Our store has a hysterical
focus on service and a personal

shopping experience

How to achieve this: 

Our vision



online supermarket
in Denmark

#1
Years old 

(founded in 2010)

12  
Staff

>1400
Sq. ft. in warehouses

68.000

Market share

2,5%
Yearly growth (2020/21)

52%

items on site

11.500+
Food waste vs. industry

1/3 
Items pricematched

against Discount

1.800+
Recipes and most flexsible

meal box in DK

2.400+



4

COVID-19 gave a push to 65 years
of shopping habits



Vi ønsker at blive 
Danmarks mest 
bæredygtige 
supermarked



Hvorfor skal vi det ? ?

For at mindske vores forbrug af 
ressourcer

• skader biodiversitet
• forårsager affald
• udleder klimagasser
• medfører social ustabilitet
• forårsager havplast



Hvorfor skal vi det ? ?

For at håndtere risici og sikre  
konkurrenceevne 

• driftsomkostninger
• rekruttering
• kædeansvar
• teknologisk innovation
• samarbejder
• omdømme
• lovbyrde



Hvorfor skal vi det ? ?
For at håndtere tsunami af ny lovgivning !

• Taksonomi, CSRD, CSDD, EPR, ??



Hvad gør vi i dag??
5 vigtige miljø- og klimaindsatser

Klimaaftryk

Den grønne og 
etiske indkøbskurv

Madspild

Emballage
Plantemad

Quiz –spørgsmål 1

Hvilken af nemlig.com 5 grønne 
indsatser kan potentielt set bidrage 
til den største reduktion af CO2 og 
klimabelastning ?

1. Neutralisering af CO2 og klimabelastning 
fra egen drift og transport 

2. Fremme mere bæredygtigt forbrug af 
dagligvarer ved løfte kunders grønne og 
etiske indkøbskurv – fx fjerne kød!

3. Udrydde madspild
4. Gøre emballager 100 % cirkulære og 

genbrugelige
5. Gøre plantemad til den foretrukne 

fødevare og måltid i indkøbskurven



Hvad gør vi i dag?
klimaaftryk

Klimaaftryk - belyser klimaaftryk ved levering - nemlig.com

https://youtu.be/y9Tx60PTMxE

Quiz –spørgsmål 2

Er det mere klimavenligt at handle dagligvarer i 
et online supermarked sammenlignet med at du 
gør det i et traditionelt fysisk supermarked ?

1. Ja 
2. Nej
3. I de fleste indkøbssituationer 
4. Ved ikke 

https://www.nemlig.com/om-nemlig/ansvarlighed/miljoe/klimaaftryk
https://youtu.be/y9Tx60PTMxE


Klima
aftryk

Uafhængig vurdering 

Klimaaftryk vurderes efter 
anerkendte standarder af 
uafhængige eksperter

• ISO 14040/14044 for 
udarbejdelse af LCA

• Udført af GTS institut Force 
Technology 

• Peer review af 3 uafhængige 
eksperter fra NIRAS, DTU og 
Teknologisk Institut

-

Sammenligning af forretningsmodeller   

LCA vurdering for levering af én uges 
indkøb af dagligvarer med Nemlig.com 
sammenlignet med tilsvarende ugentligt 
indkøb i et fysisk supermarked

• kunder benytter forskellige 
transportformer til selv at afhente 
deres varer

• belyser fem forskellige geografiske 
scenarier i hele Danmark for at tage 
højde for variation af distancen fra 
Nemlig.com varehus og 
distributionscentraler



Levering af 
Nemlig.com 

Cykel til 
supermarked

I bil til 
supermarked 

Butiksdrift  

Bilen   

Transport  
Emballage 

Centrallager  

* LCA baseret på ISO 14040/14044

Klimaaftryk  -Hvad er livscyklusanalyse (LCA) - hvordan arbejder Nemlig.com med LCA ?

Generelt betragtet LCA for et supermarked

 Omkring 90 % af klimabelastning kommer fra varesortimentet
 Omkring 10 % er fordelt på drift, transport, madspild, emballager

Quiz - Spørgsmål 3
Hvor mange nemlig.com varehuse skal der til
for at erstatte 562 Netto-dagligvarebutikker ?
*baseret på årsomsætningen af varer*

1. 7
2. 35
3. 78
4. 212



Vi ønsker at 100 % fokus på 
klimaaftrykket med LCA ved ISO 14040/44 

LCA for scope 1+2+3 (GHG)
•Fremtidige emballagesystem
•Madspild
•Samlet drift inkl vores nye varehus i Århus (drives af solenergi og genanvendelse af 
procesvarme

•Distribution som elektrificeret
•Klimaaftryk af varer  

Klimaaftryk



44 % af dit 
klimaaftryk skyldes 

dit vareindkøb

Hvad gør vi i dag?
Kundens grønne og etiske 

indkøbskurv

På vej med strategi for at nudge vores 
kunder til at indkøbe flere mere grønne 
og etisk forsvarlige varer

 Plantebaseret
 Økologi
 Certificerede varer
 Klimamærkning 
 Øge vidensgrundlaget omkring 

bæredygtige varer



Salg af kød og grønsager
hos nemlig.com

• Kød og fisk 
• 8,51% of AOV
• Heraf 30 % kød

• Frugt og grønsager 
• 12,4% of AOV
• 2/3 er grønsager 
• 1/3 er frugt

Bananer og 
avocado er 
top-sælgere 
hver uge

Strategi – at 
flytte salget



Hvad gør vi i dag??
Økologi



Økologi

Online indkøb gør det 
MEGET lettere for 
kunden at indkøbe 
mere bæredygtigt

 målrettet vejvisning 
til ønskede varer

 enkelt og samlet 
overblik 

 nudging til gode 
tilbud 

 nudging til 
bæredygtige 
alternativer



Hvad gør vi i dag??
Certificering

Online indkøb gør 
det MEGET lettere 
for kunden at 
indkøbe mere 
bæredygtigt

 målrettet 
vejvisning til 
ønskede varer

 enkelt og samlet 
overblik

 nudging til gode 
tilbud 

 nudging til 
bæredygtige 
alternativer



Hvad gør vi i dag??
Klimamærkning

Målsætninger til succes

- Sikre langsigtet opbygning af viden
- Enkel certificering og kontrol
- Mærke alle fødevarer
- Mærke på produkt ikke hyldeforkant
- Indlemmes i et evt. EU klimamærke

Forskellige 
principper 



Hvad gør vi i dag?

Emballager

3 indsatser i centrum 

1. Øge returraten for transportemballager 
for Flex-levering

2. Re-design af emballagesystemer baseret 
på LCA, leverings-omkostninger og miljø-
økonomi jf. kommende regler for EU 
producentansvar for emballager 

3. Mærkning for sortering af emballager skal 
hjælpe vores kunder

Vores emballager

1. Emballager fra varesalg - lille indflydelse
2. Emballager fra egne private label varer – større indflydelse
3. Transportemballager til distribution af varer - stor indflydelse 

Typer af levering

• Personlig levering - vi tager alle emballager retur og sikrer 
genbrug/ genanvendelse

• Fleksibel levering – varerne stilles og kunden returnerer 
emballager ved modtagelse af ny ordre



Emballager 

Regler og retningslinjer (plastikviden.dk)

EU udvidet 
producentansvar

https://plastikviden.dk/guides-til-virksomheder-og-offentlig/regler-og-retningslinjer/


Hvad gør vi i dag? 
Madspild

• Stærke tilbud tæt på 
holdbarhedsdata

• Medarbejderbutik
• Partnerskaber med organisationer 
• Bioforgasning 

Quiz –spørgsmål 4

Hvilken fødevaregruppe er årsag til det 
største madspild i Danmark ?
1. Brød
2. Frugt og grønt
3. Kød og fisk
4. Mælkeprodukter



Hvad gør vi i dag? 
Madspild



Madspild

• Nemlig har laveste madspild 
i branchen med 0,7 %

• Nemlig.com mål 50% 
reduktion inden 2030.

• Fysiske dagligvarehandel 
mellem 1,5-2,5 % 

• nemlig.com leverer varer 
mere effektivt med en 
kortere kølekæde – giver 
”friskhedsgaranti”

• Online salg afsætter mere 
effektivt ”tæt på 
holdbarhedsdato” med klare 
tilbud.

• Brød bages når det bestilles 
sikrer ingen madspild og 
næsten ingen for mælk 

Online salg af datovarer er en effektive 
metode til at nedbringe madspild

- Respektfuld delikat præsentation af varen 
- Enkel oversigt over stærke tilbud
- Præcist tydelig oplysning om holdbarhed

Salg af datovarer i fysiske 
butikker

kan være en rodet affære

Enkel og 
oversigtskabende 
søgning



Madspild – datadrevet overvågning

Madspild jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total
Fødevarebanken 3843 4220 3907 3680 15650
Wefood 36871 29800 24377 27727 118775
Overskud Albertslund 16342 28243 21975 30747 97307
Waste% 0,58 0,75 0,6 0,68 0,62 0,77 0,75 0,69 0,72 0,8 0,8 0,85 N/A
Wefood - værdi i 
kroner

818.012,00 
kr.

549.695,00 
kr.

466.004,
52 508.288,77 2.342.000

Madaffald - kg. 2021 95320 58300 46140 48160 47040 53630 114460 68020 81650 72020 82870 53460 821070
Madaffald - kg. 2020 42500 22552 25400 38900 36680 77300 63240 51.060 57520 45820 52540 30960 544472



Hvad gør vi i dag??
Plantemadvaresalg er 

økologisk
Budskaber : Tænkt grønt 
først !!
 Opskrifter -“grønsager

med bøf” frem for “bøf
med grønsager”

 Vegetariske opskrifter
 Nudging, som vejleder 

forbrugeren til de 
plantebaserede varer

 klimamærkning på vej
som fremmer valg af mere  
plantebaserede varer

70 pct. af de unge er
bekymrede over klimaforandringer

Blandt unge mellem 
18 og 34 år er det 
cirka 5,9 %, der lever 
helt vegetarisk (Coop 
Analyse & DVF 2021).



Plantemad
varesalg er økologisk

Partnerskab med AU for belyse 
metoder til at fremme plantemad i 
kunders indkøbskurv 



Fremtid og trends  
Hvordan ser fremtiden for dagligvarehandel i 2030

• Kunder har for alvor opdaget fordele ved at handle dagligvare online
• Stor tidsbesparelse – familie sparer i gnst 3 timer om ugen
• Friskere varer og længere holdbarhed
• Lettere at indkøbe mere bæredygtige varer
• Mere klimavenligt at indkøbe dagligvare online

• Øget digital innovation fremmer kundefordele ved online dagligvareindkøb

• Betydelig større markedsandel til online supermarkederne 
• i dag omkring 3,5  % - omkring 25 % i 2030 ?

• Langt færre dagligvarebutikker – i dag omkring 3000 stk
• max 1750 stk i 2030 ?

• Klimamærkning på alle varegrupper på kassebon som branchenorm 

Fortid

Nutid Fremtid



Tak for denne gang 

Kontakt 

Jakob Zeuthen
Bæredygtighedschef i nemlig.com

jze@nemlig.com
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