ENERGIPOLITIK
INDLEDNING
Faerch erklærer med vores energipolitik beskrevet i nærværende dokument, at engagere os i
bæredygtig vækst, baseret på vores principper om integritet, kvalitet, sikkerhed, samt social
og miljømæssig ansvarlighed.
Faerch´s ledelse har med energipolitikken defineret vores klare vision og retningslinjer for at
forbedre vores brug af energi, da energi er en integreret del af vores principper. Faerch´s mål
er at producere højkvalitetsprodukter under det mindst mulige energiforbrug.
For at nå vores energimæssige målsætninger, opererer Faerch under et energiledelsessystem
(herefter kaldet EnLS) i overensstemmelse med den internationale standard ISO 50001.
FAERCH´S ENERGIMÆSSIGE MÅLSÆTNINGER ER:
1. Ledelsen sikrer tilstrækkelige ressourcer til dokumentation og drift af EnLS.
2. Ledelsen sikrer den nødvendige information/kommunikation og træning af
organisationen mhp. forbedrede færdigheder og energieffektiv drift.
3. At forstå vores forbrug og anvendelse af energi for at kunne
identificere optimeringsmuligheder.
4. På grundlag af identificerede optimeringsmuligheder at planlægge,
implementere og overvåge energioptimeringsprojekter.
5. At integrere vores energimålersystem i vores EnLS, og gradvist gøre
energimålersystemet så omfattende og automatiseret som muligt.
6. At søge det optimale energiforbrug for hvert af vores produkter, som kan
underkastes en målbar indikation for energipræstation.
7. At fokusere på løsning af energimæssige problemer via rettidige
korrigerende og forebyggende handlinger.
8. At tilstræbe indkøb af energimæssigt optimale varer og ydelser.
9. At tilstræbe energimæssig optimal projektering.
10. At søge samarbejde med vore leverandører og kunder om at fremstille
energieffektive produkter.
11. At gennemføre regelmæssige audits af vores EnLS for at sikre overensstemmelse med
vores energipolitik og relevante lovmæssige og frivillige krav, samt for at forfølge
løbende forbedringer.
12. At ledelsen årligt evaluerer vores EnLS inkl. nærværende energipolitik mhp.
identifikation af handlinger, der skal gennemføres for at opnå forbedringer.
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FAERCH´S ENERGIMÆSSIGE MÅL ER:
 Med udgangspunkt i vores energipræstation for 2018, målt i kWh pr. ton færdigvarer,
er det vores mål at forbedre energipræstationen med 1% pr. år.

FORVALTNING:
Denne politik indeholder følgende henvisninger:
 ISO 50001 energiledelsessystem
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