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Miljøpolitik – 2019 - 2021

Indledning
Denne miljøpolitik er en udmøntning af selskabsstrategi af september 2019.
Selskabsstrategien har som overordnede mål, at selskabet i 2021 har:
•
•
•

Reduceret sit klimaaftryk
Reduceret vandforbrug i kommunen
Styrket fokus på selskabets bæredygtighed

Det er strategiens værdigrundlag at:
”Vi skal bruge mindre og resten skal være bæredygtigt – selvom det måske koster lidt mere”
Bæredygtighed går grundlæggende ud på, at vores virksomhed ikke skal drives på bekostning af de
kommende generationers muligheder og livskvalitet.
Det er den overordnede målsætning, at selskabet så vidt muligt bidrager til opfyldelsen af en 70%
reduktion af CO2 udslippet i 2030
Herudover ligger det i selskabets princip for vandets hierarki, at man skal arbejde for at begrænse at der
overhovedet sker et øget nedbør. Klimaindsatsen er netop et tiltag hertil.
Miljøpolitik er imidlertid andet end klimaindsatsen. Derfor fokuserer selskabets miljøpolitik på, hvordan
man sikrer en bæredygtig adfærd, både når det gælder klimaudviklingen, og når det gælder andre
forhold i relation til selskabets aktiviteter.

Miljøpolitik
TÅRNBYFORSYNING’s miljøpolitik vil:
1. Indarbejde miljøhensyn i selskabets projekter og aktiviteter
2. Prioritere og evaluere miljøindsatsen.
3. Reducere miljøbelastningen ved udledningen af regn- og spildevand.
4. Reducere miljøbelastningen ved indvindingen af grundvand.
5. Beskytte vores grundvand mod miljøgifte.
6. Understøtte bestræbelser på at sikre en CO2 neutral varmeforsyning.
7. Bevare og øge genanvendelsen af affaldsprodukter ved produktionen.
8. Fremme anvendelsen af miljørigtige transportmidler.
9. Motivere kunderne til at tage medansvar for miljøbelastningen ved forsyningen af hhv. vand og
spildevand samt varme og køl.
10. Samarbejde med miljøbevidste leverandører og efterspørge miljørigtige varer og tjenesteydelser.
Miljøkrav skal indgå som en del af selskabets kontrakter med leverandører.

Side 1

Handlinger
I 2020 udarbejdes en miljøredegørelse for selskabets miljøbelastning og med udgangspunkt heri opstilles
konkrete mål.
Indkøb
Der vil være et generelt fokus på at begrænse miljøbelastningen i de enkelte processer. Nye anlæg
udbydes på grundlag af livstidsøkonomi. Heri er miljøbelastningen en væsentlig del af prissætningen. Der
vil naturligt opstå modstridende forhold, som vil blive balanceret ved de konkrete valg.
Forinden vi foretager indkøb, vurderes, om der findes mere bæredygtige alternativer. Dette kan f.eks.
ske ved støtte til diverse mærkningsordninger.
I 2020 sættes fokus på forbrug og bæredygtigheden af forbrugsvarer som f.eks.
•

Papir, kontorartikler

•

Breve og forsendelser

•

Kaffe, the

•

El og varme

•

Arbejdstøj

•

Engangskrus

Samarbejdspartnere
Vores samarbejdspartnere skal opfylde krav til en bæredygtig adfærd og udvise en social, arbejdsmæssig
og uddannelsesmæssig ansvarlighed.
Vores samarbejdspartnere skal have en miljø- og bæredygtighedspolitik.
Vores adfærd
Vi holder ikke i tomgang
Vi sorterer affald i fraktioner, der kan håndteres på genbrugsstationen
Vi kører i biler med et ansvarligt brændselsvalg.
Vi køber økologiske fødevarer.
Vi tilstræber grønne løsninger
Cirkulær økonomi / Affalds produkter
Vi arbejder for
•

Ansvarlig bortskaffelse af fosfor – fosfor genindvinding.

•

Ansvarlig bortskaffelse/genbrug af sand

•

Nedbringe mængden af ristegods

Nyttige links
Cirkulær økonomi
Bæredygtighedsværktøj
Vurdering af bæredygtighed
Silkeborg Bæredygtighedsskema

I den cirkulære økonomi er det slut med begrebet ’affald’,
for her arbejdes med det mindset, som Cradle to Cradle
lancerede i 2002 i bogen ”Remaking the way we make
things”. Hvor løsninger udvikles med sunde materialer, som
kan genanvendes, produceret med vedvarende energi og en
ansvarlig forvaltning af vandressourcer og fair forhold for
mennesker hele vejen igennem værdikæden. Således at det
er sunde materialer, der udgør grundbyggestenene i den
cirkulære økonomi, hvor systemer og værdikæder udtænkes
i lukkede loops, så de materialer der indgår i systemet, kan
anvendes igen og igen, og ikke ender på en losseplads,
deponi eller bliver afbrændt, når de er anvendt en enkel
gang.
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KLIMAINDSATS
”Handle hurtigt for at bekæmpe
klimaforandringer og deres
konsekvenser”
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