Politik

Cool Gray Miljøpolitik

Cool Gray vil producere og markedsføre produkter og løsninger under hensyntagen til kundernes krav og
forventninger til miljøvenlige produkter, produktion og adfærd.
Miljøpolitikken omfatter følgende punkter:
•

•

•
•
•

•

•

•

Miljølovgivning: Vi vil som minimum overholde miljølovgivningen i Danmark. Her vil vi opfylde de
bindende forpligtelser, som vi lovgivningsmæssigt skal, og som vi frivilligt har tilsluttet os. Et højere
niveau end niveauet fastlagt via lovgivningen vil være begrundet i etiske og økonomiske
overvejelser, som vurderes i det konkrete forhold. Vi vil beskytte miljøet og forebygge forurening,
hvor det er muligt i virksomheden.
Commitment: Vi vil understøtte vores produkter ved at miljøpolitikken er:
o Bevidst
o Troværdig
o Logisk
o Funktionel
o Vedvarende
Ressourceforbrug og miljøbelastning: Vi vil have fokus på ressourceforbrug og miljøbelastninger ud
fra kundens oplæg til det færdige produkt.
Implementering af nye processer: Vi vil vurdere miljøaspekterne forud for implementeringen af nye
processer.
Løbende forbedring: Vi vil løbende forbedre vores miljøledelsessystem for at sikre en forbedring af
vores miljøpræstation, hvor vi opstiller relevante miljømål med udgangspunkt i vores kortlagte
miljøpåvirkninger. Herigennem vil vi bla. sikre mindre spild og mere genanvendelse af affald.
Evaluering af miljøpåvirkningen fra driften: Vi vil fortsat styre og evaluere miljøpåvirkningen fra
driften og tilstræber at:
o Reducere makulaturen pr. produceret tons tryksag.
o Kildesortere og genanvende affald fra produktionen.
Cool Gray vil vedligeholde et miljøstyringssystem, der til stadighed kan certificeres efter
retningslinjerne i ISO 14001:2015 og årligt udgive en miljøredegørelse, som opfylder kravene i
standarden.
Cool Gray vil understøtte følgende af FN’s 17 verdensmål med vores kvalitets- og miljøpolitik:
o

Oktober 2019

Nr. 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR, specifikt delmål:
▪ Inden 2030 skal infrastrukturen og eftermonteringsindustrien opgraderes for at
gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af
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rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud
fra deres respektive kapacitet.

o

Oktober 2019

Nr. 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION, specifikt delmål:
▪ 12.4 Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier
og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationaler
rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres
for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.
▪ 12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse,
reduktion, genvinding og genbrug.
▪ 12.6 Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at
arbejde bæredygtig og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres
rapporteringscyklus.
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