Miljøpolitik for Greve Fjernvarme
Hovedformålet for Greve Fjernvarme er at drive en sund og energirigtig virksomhed. Dette skal bl.a. opnås
på en miljømæssig hensynsfuld måde, hvor der tages hensyn til kunder, leverandører, medarbejdere og det
omgivende samfund.
Greve Fjernvarmes miljøpolitik er sammenfattet i følgende punkter:
• GF har som overordnet politik et ønsker om at optræde som en ansvarlig miljørigtig energivirksomhed,
herunder at overholde gældende miljølovgivning samt andre arbejds- og miljøbestemmelser som
fjernvarmeværket har tilsluttet sig.
• Dette ved at begrænse emissionen og ressourceforbruget ved hjælp at driftsoptimering sammen med
fokus på: Varmetab, elforbrug, vandforbrug, olieforbrug, afkøling. En kontinuerlig forbedring af
miljøforholdene og forebyggelse af forurening.
• Et godt arbejdsmiljø, med stor sikkerhed i alle arbejdssituationer.
• Samarbejde med leverandører om, så vidt det er teknisk og økonomisk muligt, at erstatte skadelige og
miljøbelastende indholdsstoffer.
• Energirådgivning overfor forbrugerne med henblik på at skulle begrænse energiforbruget og opnå en
optimal drifts på værket med fokus på en god afkøling, et lavt temperaturniveau og et jævnt aftag.
• Behandle miljøspørgsmål i en åben og positiv atmosfære sammen med kunder, leverandører, kommunale
myndigheder, organisationer, Interessenter og lokalområdet med miljørigtige løsninger med nye projekter
med fokus på isolering og holdbarhed af de præisolerede rør samt fokus på energieffektivitet for maskinog kedelanlæg.
• Påvirke medarbejderne gennem uddannelse og andre motivationer til at udvise en høj miljøbevidsthed og
til at komme med forslag til miljøforbedrende foranstaltninger.
• Måle og registrere eventuelle miljøbelastninger for derefter at anvende resultatet til igangsættelse af
løbende forbedringer på miljøområdet, og derigennem bl.a. være med til at begrænse udslippet af C02.
• Ved bortskaffelse af almindeligt affald at følge Greve Kommunes regulativ for affald.
• Ved bortskaffelse af farligt affald skal dette ske til et anlæg, der er godkendt til modtagelse af farligt
affald, og transport skal ske med transportør eller indsamler, der er godkendt til det.
• Gennem miljøpolitik og miljømålsætninger at informerer alle relevante interessenter om værkets
miljørelaterede arbejde.
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