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Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed
med egen bestyrelse og ejet af den danske stat
ved Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.
Som ansvarlig for el- og naturgasystemerne ejer vi
den overordnede infrastruktur, sørger for en sikker
energiforsyning og skaber rammerne for velfungerende
energimarkeder og effektiv indpasning af
vedvarende energi.

• Indskærpe overfor entreprenører at forebygge potentielle
negative påvirkninger på natur og miljø når de arbejder for
Energinet.dk
• Gennem indkøbsprocedurer sikre, at leverandører er bekendt
med Energinet.dk’s Etiske Regelsæt
• Arbejde for afskaffelse eller erstatning af miljøproblematiske
stoffer
• Sikre at Energinet.dk transporterer materialer og kemikalier
på en miljømæssig forsvarlig måde

Energinet.dk bidrager til at reducere klimapåvirkningerne
igennem vores arbejde med at fremme omstillingen til et
dansk energisystem baseret på en stadig højere grad af
vedvarende energi. Vi har særlig fokus på projekter og på
forsknings- og udviklingsaktiviteter, der fremmer brug af
vedvarende energi og energirigtige løsninger til udfasning
af fossile brændsler. Vi tilstræber derudover at tage
videst muligt hensyn til mennesker, natur og miljø i alle
vores aktiviteter.

• Sikre miljømæssig forsvarlig håndtering af affald ved forskriftmæssig bortskaffelse, tilstræbe genanvendelse, og ved
så vidt muligt at minimere den totale affaldsmængde.

Energinet.dk lever op til relevant miljølovgivning og
myndighedskrav og ønsker gennem forebyggende tiltag
og løbende forbedringer at minimere negative påvirkninger
på miljøet ved alle vores aktiviteter. Miljøpolitikken
gælder for hele Energinet.dk.

• Skabe åben dialog omkring miljøudfordringer og løsninger
heraf

Energinet.dk tilsluttede sig i 2009 FN’s Global Compact
Initiative og dets ti principper, hvoraf tre har fokus på
miljøområdet. Miljøprincipperne handler om, at virksomheder
skal udvise miljømæssig ansvarlighed.
Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang
til miljømæssige udfordringer
Princip 8: Virksomheder bør tage initiativer til at fremme
en større miljømæssig ansvarlighed
Princip 9: Virksomheder bør tilskynde udvikling og
spredning af miljøvenlige teknologier
Energinet.dk er forpligtet til at følge og implementere
principperne. Det betyder at:

Energinet.dk vil udvise en forsigtighedstilgang til
sine miljømæssige udfordringer, bl.a. ved at:
• Tilstræbe at afværge potentielle negative påvirkninger på
natur og miljø i planlægnings- og byggefasen af vores anlægsprojekter
• Forebygge og reducere negative miljøpåvirkninger ved drift
og vedligehold af vores anlæg

Energinet.dk vil fremme en større miljømæssig ansvarlighed blandt medarbejdere, leverandører og
samarbejdspartnere, bl.a. ved at:
• Udbrede kendskabet til Energinet.dk’s miljøpolitik

• Sikre uddannelse og træning af relevante medarbejdere
• Forankre miljøbevidsthed som en del af virksomhedskulturen
• Regelmæssigt at evaluere og følge op på implementering af
Energinet.dk’s miljøpolitik
• Sikre ressourcer til arbejdet med Energinets.dk’s miljøpolitik.

Energinet.dk vil fremme udvikling og spredning af
miljøvenlige teknologier, bl.a. ved at:
• Medvirke til at fremme udviklingen af nye miljøvenlige elproducerende teknologier gennem de PSO-finansierede forsknings- og udviklingsprogrammer. Så vidt muligt vurderes
miljøbelastningen i alle dele af teknologiens livscyklus
• Medvirke til at fremme udviklingen af nye miljøvenlig
VE-gasproducerende teknologier og fremme deres anvendelse i energisystemet
• Opfordre vores entreprenører til at implementere teknologier, der reducerer negativ påvirkning på miljøet
• Tilskynde leverandører til at implementere miljøvenlige teknologier og at reducere de negative miljøpåvirkninger generelt
• Bruge og efterspørge miljøvenlige løsninger på relevant planlægnings-, anlægs-, drifts-, vedligeholdelsesog bortskaffelsesaktiviteter. Miljøpolitik for Energinet.dk

