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Politik for reduktion af klimapåvirkning
Vision for politikken
Det er visionen, at vi i Aarsleff-koncernen løbende arbejder med at reducere vores eget energiforbrug, at
omlægge vores eget energiforbrug til mere klimavenlige energiformer og at bidrage til at øge viden om
klimavenlig adfærd hos vores medarbejdere, leverandører, kunder og andre relevante interessenter.
Politikkens hovedmål
Vi vil løbende stræbe mod at udnytte energien effektivt og klimavenligt inden for realistiske økonomiske
rammer.
Sådan udmøntes politikken i praksis
Udmøntningen vil blandt andet ske med udgangspunkt i nedenstående principper og tiltag:
•

Vi vil med jævne mellemrum vurdere de tekniske, markedsmæssige og økonomiske muligheder
for at anvende fornybare og klimavenlige energikilder – med det mål at reducere vores
emissioner af drivhusgasser.

•

Vi vil skabe energieffektiviseringer, som løbende bliver en integreret del af vores hverdag.

•

Vi vil overholde alle nationale love samt alle relevante standarder og sædvaner inden for
området.

•

Vi vil indgå i dialog med vores leverandører, kunder, medarbejdere, myndigheder, naboer,
organisationer og andre interessenter om relevante fremgangsmåder, der kan bidrage til vores
energieffektiviseringer og omlægninger mod klimavenlige energiformer.

•

Vi vil løbende vurdere vores bygninger, produktionsanlæg, maskiner, transportmidler mv. i
relation til politikken.

•

Vi vil skabe øget viden om klimavenlig adfærd hos vores medarbejdere, leverandører, kunder og
andre relevante interessenter.

Følges politikken i praksis?
Vi anvender disse spørgsmål til at vurdere, om politikken følges i praksis:
•

Har vi løbende et validt samlet overblik over vores potentielle energieffektiviseringer og
omlægninger til mere klimavenlige energiformer?

•

Har vi indgået i dialog med relevante interessenter og skabt øget viden om området?

•

Har vi en realistisk og prioriteret handlingsplan inklusive indtægts- og omkostningsbudget for
potentielle tiltag?

•

Har vi gennemført de tiltag, som er realistiske for os og vores interessenter?

•

Har vi overholdt love samt relevante standarder og sædvaner?

•

Er der gennemført kommunikation om politikken?

Ovenstående vurderes en gang årligt, og nødvendige korrigerende tiltag iværksættes, når det vurderes muligt
og hensigtsmæssigt.
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Kommunikation om politikken
Vi vil sikre, at alle medarbejdere og relevante interessenter løbende er informeret om og motiveret for politikken,
så at der i dagligdagen kan ageres i henhold hertil.
Vi vil rapportere tydeligt og gennemsigtigt om opnåede resultater.
Anvendelsesområde
Politikken gælder for hele Aarsleff-koncernen samt andre driftsenheder, hvor vi har den operationelle kontrol.
Vi definerer ”eget energiforbrug” efter samme principper for medregning, som anvendes i Greenhouse Gas
(GHG) Protocol scope 1 og 2.
Hvor det er relevant, opfordres Aarsleff-koncernens forretningspartnere og leverandører til at implementere
minimum de samme principper, som er beskrevet i denne politik.
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