8. Miljöberättelse
Vi gör varje år en egen uppföljning av vårt miljöarbete i form av en miljöberättelse.
Miljöberättelse för år: 2014
Verksamhetens miljöpåverkan
Vi har i vår miljöutredning identifierat följande miljöaspekter som de mest betydande:
·
·
·

Fastigheten
Persontransporter
Avfall

Uppföljning av aktiviteter för att minska miljöpåverkan
Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och har genomfört följande aktiviteter:
Miljöförbättrande åtgärd/aktivitet
Vi har aktuell miljö- info och tidskrifter i vår matsal
Studiebesök/Aktivitet Kraftvärmeverket Torsvik – samtlig personal
Vi har haft ett informations möte där vi informerat om vårt miljöarbete
Installerat dörr i port i en av fastigheterna
Rutin för kem och olje utsläpp, info till samtlig personal
Omläggning/isolering yttertak på kontorsdel och utställningshall
Installerat ett helt nytt ventilationssystem med en ecopilot
Miljöutbildning samtlig personal - Miljöstrategen
Resevaneundersökning personal
Byte till snålspolande toaletter där det inte fanns.
Personal har fått interutbildning i hur man ska handla vid ett kemikalieutsläpp.
Byte till miljömärkt kaffe
ECOHZ bekräftar att den ursprungsmärkta el som levereras av vår elleverantör
uppfyller kraven för förnybar energi.
Energi kartläggning av vår fastighet
Säker förvaring av allt kem
Färdigställt källsortering av vårt avfall

Genomförd
(år)
Löpande
2015-05
2015-05
2015-04
2015-04
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013

Uppföljning av miljömål
Vi har under det senaste året arbetat med våra miljömål och har följande resultat:
·

·

Yttertaket ovan kontorsdel och utställningshall har genomgått en omläggning och
omisolering. Detta minskar våra värmeförluster och leder till ett bättre inomhusklimat. Vi
har minskat våra co2 utsläpp med 23% i minskad fjärrvärme förbrukning. Ej hänsyn tagen
till väderdata.
Ventilationen har bytts ut helt och styrning sker nu genom ECO pilot. Detta leder till att vi
får en mycket bättre temperaturreglering och en realtidsuppföljning utav våra
besparingar i uppvärmningskostnader/kylkostnader. Vi har även i samband med denna
ombyggnad demonterat våra externa kylaggregat och har i dagsläget endast ett aggregat
kvar. Vi har minskat våra co2 utsläpp med 5,8% i minskad elförbrukning.
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·
·

·
·

Samtliga toaletter är nu snålspolande i hela fastigheten.
Vi har kartlagt vår bakgrundsbelastning och spillströmmar. Vi har idag en spillström av
0,95 kW. Denna har vi identifierat till kylskåp och vattenavskiljare till vår kompressor. Vi
har idag bytt ett av våra kylskåp och stänger av vattenavskiljare under natten för att
minska våra spillströmmar.
Vi har minskat co2 utsläpp per anställd med 41,51 kg. Målet var 30 kg/anställd. Målet
uppnått!
Vi har medverkat vid 4 projekt där omställning har skett från fossil bränsle användning.
Det gäller Södra Cell, Allingsås-Petro, Spendrups, Ottviken-SCA Graphic.

Miljöindikatorer/Nyckeltal för miljöpåverkan
Miljöaspekt

Nyckeltal år
2013

Nyckeltal år
2014

Co2 Kg/anställd utsläpp

708,74

667,23

0,13

0,11

Resor i tjänsten med bil, kg
co2/km
Aktivt medverka i projekt där
omställning sker från fossila
bränslen. Projekt/år

Nyckeltal år

Nyckeltal år

4

Uppföljning av miljöindikatorer
Vi följer ett antal nyckelindikatorer för miljöpåverkan och har följande kommentarer avseende
utvecklingen över tid:
·
·

·

·

Yttertaket ovan kontorsdel och utställningshall har genomgått en omläggning och
omisolering. Detta minskar våra värmeförluster och leder till ett bättre inomhusklimat och
minskar våra co2 utsläpp per anställd.
Ventilationen har bytts ut helt och styrning sker nu genom ECO pilot. Detta leder till att vi
får en mycket bättre temperaturreglering och en realtidsuppföljning utav våra
besparingar i uppvärmningskostnader/kylkostnader. Vi har även i samband med denna
ombyggnad demonterat våra externa kylaggregat och har i dagsläget endast ett aggregat
kvar. Detta medverkar också till att minska våra co2 utsläpp per anställd.
Vi tittar hela tiden på vad vi kan göra för att minska vårt utsläpp vid resor i tjänsten och
även i resor till och från kontoret. I nuläget har vi 4 st gasbilar. Vid inköp av nya bilar ställs
miljötänket hela tiden främst. Cykel eller utnyttjande av lokaltrafik till och från kontor
uppmuntras.
Vi på Mared inser vilken stor indirekt påverkan på miljön som det innebär om vi lyckas
med att sälja in omställning från fossila bränslen till bio bränslen! Därför strävar vi alltid
till att söka efter dessa projekt där vi kan vara med och påverka kundernas val av bränsle!
Vi samarbetar med ett antal ledande företag inom branschen för brännare inom bio
energi!
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