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Koncernpolitik – miljø
Formål
Beskrive GK Gruppens politik for miljø.

Ansvar
Det er direktøren for kommunikation og bæredygtighed, der har ansvaret for GK’s miljøpolitik.

Indledning
GK Gruppen er Skandinaviens førende tekniske totalentreprenør og servicepartner og leverer smarte og
bæredygtige løsninger inden for ventilation, køling, bygningsautomation, el og rør. Vores mission er at
skabe bæredygtige samfund for kommende generationer, og vores vision er at være et klimaforbillede. Vi
skal stræbe efter langsigtede miljøvalg i stedet for kortsigtet gevinst og gå i front for en bæredygtig fremtid.
GK skal i strategiperioden 2020-2025 arbejde for at nå vores langsigtede miljømål om at halvere vores
egen udledning inden 2030 og bidrage til, at halvdelen af porteføljen med kundeopgaver er klimaneutral i
2035.
GK's miljøpolitik gælder for hele koncernen og samtlige datterselskaber.

GK's egen virksomhed
GK bestræber sig på at udføre alle aspekter af driften på en miljømæssigt bæredygtig måde og overgå,
eller som minimum opfylde, de gældende miljø- og lovkrav fra myndigheder og kunder. Det indebærer, at
vi skal reducere udledningen til luft, jord og vand, minimere affald og reststoffer samt optimere vores
ydelser og processer, så de udnytter energi og naturressourcer så effektivt som muligt. GK skal undgå
materialer og metoder, som involverer risici for miljø og klima, hvis der er andre tilgængelige og
funktionelle alternativer.
GK skal udarbejde miljøkrav til egen drift, identificere miljøpåvirkninger fra aktiviteter, produkter og ydelser
og finde frem til miljøtiltag inden for områderne energi, transport, affald og indkøb. Der skal udarbejdes
planer for gennemførelse af miljøtiltagene. GK skal inkorporere krav til miljøhensyn i vores rutiner for
gennemførelse af opgaver for at kunne yde god rådgivning og opfylde vores kunders krav.

Kompetenceudvikling og rapportering
GK skal gennem oplæring og information stimulere til øget miljøbevidsthed på alle niveauer i
virksomheden. For hele tiden at blive bedre på dette område skal miljøarbejdet desuden løbende tilpasses

GK Gruppen

Dok. nr.: K01-13

1 av 3

Koncernpolitik – miljø

og forbedres, blandt andet ved identificering af afvigelser, samt være en integreret del af GK's
kvalitetssystem i alle lande.
GK skal gennemføre årlig ESG-rapportering, rapportere fremskridt til UN Global Compact og følge op på
krav og processer i henhold til miljøledelsessystemet ISO 14001. Rapporteringen indebærer, at vi er
forpligtet til at forbedre vores miljøarbejde.

Leverandører og samarbejdspartnere
GK skal sikre, at GK's leverandører og samarbejdspartnere forpligter sig til løbende at reducere
miljøbelastningen i deres leverancer. Alle GK's leverandører forpligter sig til at følge GK's adfærdskodeks
for leverandører og vil blive evalueret ud fra krav til miljø på lige linje med krav til kvalitet, sundhed og
sikkerhed. På den måde sikrer vi, at vi kan tilbyde vores kunder god rådgivning og gode leverancer ved at
overholde miljøkrav i hele vores leverandørkæde.

Produkter og tjenester
GK skal være drivkraft for at indføre miljødeklarationer inden for elektriske installationer, og vi vil udnytte
vores stærke indkøbsposition til at efterspørge, og med tiden kræve, information fra vores leverandører om
deres produkter. Det vil afdække, hvordan de bliver produceret, hvor de stammer fra samt vigtige
miljøegenskaber såsom udledning af drivhusgas pr. deklareret enhed. Det er GK's ambition, at vi skal
inkludere et drivhusgasregnskab i vores tilbud.

Principper
Følgende principper danner grundlaget for GK's miljøarbejde.
GK skal:
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■

stræbe efter at opnå en så miljøvenlig drift som muligt i vores virksomhed og vores
opgaver

■

værne om miljøet ved at reducere vores drivhusgasudledning, vores affald, vores
miljøgifte og vores ressourceforbrug samt øge brugen af bæredygtige og
miljømærkede produkter

■

løbende identificere tiltag, som bidrager til at forebygge og reducere negative
miljøpåvirkninger i form af skade og nedbrydning, som skyldes vores aktiviteter,
leverancer og tjenester

■

definere miljøkrav, som er strengere end lovkrav og andre krav, når det er teknisk og
økonomisk muligt, og aktivt følge op på, at vi til enhver tid overholder lovkrav og andre
krav, når det gælder vores miljøpåvirkning

■

stimulere til øget miljøbevidsthed på alle niveauer i GK gennem procedurer, oplæring
og information

■

sørge for, at vores medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere udfører deres
opgaver i overensstemmelse med GK's miljøpolitik og miljømål

■

samarbejde med myndigheder, kunder og organisationer, så vores miljøarbejde
stemmer overens med samfundets miljømål

■

evaluere miljøledelsessystemet og miljømålene med jævne mellemrum ved at følge
op på afvigelser, forbedringsforslag, nye kundekrav og lovkrav med det formål at
forbedre både systemet og miljøresultaterne
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■

formidle effekten af vores miljøarbejde på en transparent måde

■

opstille mål og delmål for miljøarbejdet med prioritering af de væsentligste
miljøaspekter

■

sikre korrekt kompetence og tilstrækkelige ressourcer til at lede og gennemføre
bæredygtighedsarbejdet
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