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ENERGI POLITIK
LOGSTOR er en førende producent af produkter til energisektoren på globalt plan. Som en aktiv
partner og aktør sammen med mange andre virksomheder, er det vigtigt at LOGSTOR også i de
interne forhold vedrørende energiforbrug viser sig som et stærkt og godt eksempel for alle
interessenter. Dette er årsagen til at LOGSTOR ønsker at have aktiv fokus på implementeringen
af energibesparende aktiviteter og efterfølgende opretholde det nye lavere energiforbrug. Planen
vil dække alle aktiviteter for LOGSTOR samt sikre overholdelse af EU lov, dansk lov og regler
fastsat af myndighederne.
Vi spiller alle en vigtig rolle i at reducere det relative energiforbrug og i at udvikle og bidrage til
energisamfundet, der reducerer CO2 udslippet og har mindst mulig negativ indvirkning på vores
miljø.
Energipolitikken efterleves i praksis ved at:
•

sætte energiforbruget i fokus, både i forbindelse med den daglige drift og i
forbindelse med enhver ændring af vores faciliteter;
informere vores leverandører om at energiforbrug er en vigtig del og et af
udvælgelseskriterier i vores investeringsanalyser ved anskaffelse af nyt
udstyr, maskiner og andet hvor energiforbrug er en faktor;
energiforbruget regelmæssigt registreres for at verificere fortløbende
forbedringer og dermed reduceret energiforbrug;
overholde lovkrav og aftaler med myndigheder og andre krav relateret til
energiudnyttelse, energiforbrug og energieffektivitet;
definere mål med tilknyttede handlingsplaner for konstant at forbedre
energieffektiviteten og sikre at handlingsplanerne følges og at målene nås;
synliggøre energiforbruget for de enkelte medarbejdere og i samarbejde med
dem identificere muligheder for at reducere energiforbruget uden at dette får
en negativ indflydelse på produktionen;
positivt motivere medarbejdere til at komme med forslag og ideer, der kan
medvirke til at nedbringe energiforbruget for LOGSTOR;
sikre de nødvendige ressourcer og den nødvendige information altid er
tilstede;
støtte designrelaterede aktiviteter, der tager højde for forbedring af
energipræstationen;
løbende at forbedre energiledelsessystemet og energipræstationen.
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