
FK Distribution tager stort skridt på rejsen mod CO2-neutralitet 
FK Distribution tager et vigtigt skridt mod at blive selvforsynende med grøn strøm. Det sker, når de den 31. 
maj indvier deres nye solcelleanlæg, der i fremtiden skal udgøre op mod 40 pct. af FK Distributions 
samlede strømforbrug. Det nye solcelleprojekt er en del af en større rejse mod at blive CO2-neutrale. 
  
Den tiltagende inflation og de stigende energipriser, får virksomheder verden over til at intensivere ønsket 
om at frigøre sig fra gas og andre klimabelastende energikilder. 
  
Nu søsætter FK Distribution deres seneste projekt i en række af initiativer, der skal bidrage til at optimere 
logistikvirksomhedens bæredygtige satsning. Det sker den 31. maj, når FK Distribution indvier en ny 
solcellepark i Taastrup der skal levere op mod 40 pct. af FKs samlede strømforbrug. Herved tager FK 
Distribution et stort skridt på rejsen mod at blive selvforsynende med grøn strøm. 
  
”FK Distribution er Danmarks største distributør af tryksager. Det forpligter, og derfor kigger vi hele tiden 
på, hvordan vi kan gøre mere for at være en ansvarlig forretning, der belaster vores omgivelser så lidt som 
muligt,” siger Lasse Ingemann Brodt, adm. direktør hos FK Distribution. 
  
Solcelleanlægget fordeles på FK Distributions to lokationer i henholdsvis Taastrup og Tilst. I alt investerer FK 
Distribution et større tocifret millionbeløb i over 6.000 solcellepaneller, der fordeler sig på 10.500 m2. 
  
En del af større klimasatsning 
FK Distribution er allerede globalt i førersædet, når det kommer til at skabe en grønnere distribution af 
husstandsomdelte tryksager. I 2021 indgik FK Distribution blandt andet en aftale med Deutsche Post, der 
betyder, at den tyske gigant gør brug af den danske ekspertise til at sikre det tyske postvæsens omstilling til 
en mere miljøvenlig omdeling af tryksager.  
  
”Det er vigtigt for os i FK Distribution, at vi fortsat kan være en stærk marketingkanal for det danske 
erhvervsliv. Det forudsætter, at vi altid forsøger at optimere både forretningen og på vores klimaaftryk. Fx 
råder vi over et af Europas mest avancerede og effektive maskinelle setup til distribution,” siger Lasse 
Ingemann Brodt. 
 


