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I AV-Huset er miljøpolitikkens overordnede krav defineret som følgende: 

At anvende anerkendte leverandører, der har en defineret miljøpolitik og har forpligtet sig 
til at overholde de gældende lovgivninger. Defineret som miljøgodkendte leverandører. 

At vejlede vores kunder omkring produkter, hvor der kan opnås en synlig miljøgevinst. 

At holde fokus på konstante forbedringer i vores hus, der kan reducere energiforbruget på 
alle planer. Vi arbejder løbende på at reducere virksomhedens CO2 udslip ved tiltag, der kan 
reducere brugen af el, gas og vand. 

At foretage løbende forbedringer i vores arbejdsprocesser, herunder at undgå 
miljøskadelige stoffer i alle aspekter i vores hverdag.   

At foretage korrekt affaldssortering på alle planer. 

At overholde alle krav til gældende lovgivning, herunder korrekt håndtering af 
elektronikskrot. Yderligere afregner AV-Huset miljøbidrag i henhold til WEEE-direktivet. 

 
 

Hensigtserklæringer 

Løbende udskiftning af virksomhedens IT-udstyr til mere miljøvenlige enheder, dog med 
den begrænsning, at hvor det er miljømæssigt hensigtsmæssigt at genbruge udstyr, skal 
det så vidt muligt have første prioritet.  

Virksomheden og ansatte skal i dagligdagen indtænke miljø og ledelsen skal tilsikre, at 
dette overholdes, ligesom der en gang årligt skal gennemføres en omfattende 
energigennemgang af virksomhedens bygning og materiel med henblik på en identifikation 
af mulige energibesparende tiltag. 

Alle virksomhedens biler skal ved udskiftning erstattes af mere miljørigtige køretøjer til 
erstatning for de nuværende. 
 



 

Målsætninger 

Løbende tiltag med udgangspunkt i virksomhedens hensigtserklæringer. 

Et generelt mål om at sænke virksomhedens udledning af CO2.  

Et overordnet mål om at holde fokus på den primære C02 udledning, der kommer fra 
virksomhedens biler og bygning, og reducere dette med minimum 10 % i perioden 2015-
2020 med baggrund i miljøpolitikkens overordnede krav og mål. 

 

Opnåede resultater i 2014 / 2015 

Udskiftning af samtlige lyskilder på lager, værksted, montageafdeling og i mødelokale og 
showroom, hvilket har givet en reduktion af elforbrug på disse lyskilder med ca. 60 %. 

Installeret supplerende varmeinstallation i form af luft til luft anlæg, anslået reduktion 10 
%. 

Udskiftning af halvdelen af virksomhedens bilpark med biler, der kører op til 10 km længere 
pr. liter brændstof. 

Indskærpet og forbedret virksomhedens generelle affaldssortering. Udvidet 
affaldssorteringen til også at omfatte forskellige metaller. 

Udskiftet virksomhedens serverinstallation, hvilket har givet en reduktion af elforbrug på 
denne med ca. 15 %.  

Udskiftet ca. 50 % af virksomhedens IT-udstyr med udstyr, der anvender væsentligt mindre 
energi. 

 

Yderligere 

AV-HUSET A/S har i 2015 opnået medlemskab af UN Global Compact. 

Og har derved forpligtet os til at tilpasse vore aktiviteter og strategier med de universelt 
accepterede principper for blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, 
miljø og anti-korruption. 

Ovenstående tilsikres ved fuld oplysning samt en fra virksomheden årlig rapportering til 
UN. 
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