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Formål
I Nobina er miljø-og bæredygtighed grundlæggende områder for forretningen. Vi arbejder hele
tiden på at bidrage til samfundet, ved at tilbyde ressourceeffektive busture med konstant reduceret
miljø-og klimabelastning.
Mål
Vores bestræbelser på at udvikle en langsigtet strategi for miljø og klima skyldes, at vi ønsker at
være den førende udbyder af bæredygtig og ressourceeffektiv kollektiv bustrafik.
Derfor arbejder vi aktivt for at:
• Implementer energibesparende foranstaltninger, uanset hvor vi opererer
• Implementere brændstof-besparende foranstaltninger
• Altid at være en naturlig partner i udviklingen af alternative brændstoffer i vores branche
• Løbende reducere vores luft, jord og vand emissioner
• Fastholde og udvikle vores medarbejderes miljøekspertise
• Have klare miljøkrav til vores leverandører
Fremgangsmåde
Vores mål opnår vi ved at arbejde integreret med miljøspørgsmål i vores forretning, hvor
lovgivning og industri-standarder altid repræsenterer minimumsniveauet. For at bidrage til at nå
disse mål, vil vi altid:
• stræbe efter bæredygtig udvikling ved at tage hensyn til miljøet i planlægning, udvikling og
implementering af vores forretning
• indarbejde miljø i vore fælles procedurer og processer
• regelmæssigt at indkredse og vurdere miljømæssige risici
• reducere de store risici ved at gennemføre og overvåge passende foranstaltninger
• regelmæssigt måle og evaluere vores miljøpåvirkning
• integrere miljøspørgsmål i vores forbedringsarbejde
Ansvar
Den ansvarlige for en given aktivitet, er ansvarlig for at disse gennemføres i henhold til både
denne miljøpolitik, samt i henhold til de yderligere instruktioner, der er gældende på miljøområdet.
• Den administrerende direktør er i sidste ende ansvarlig for miljøet. Den administrerende direktør
kan uddelegere overvågning og kontrol.
• Alle ledere er ansvarlig for miljøet indenfor eget område og for at sikre en høj grad af
miljøbevidsthed og kompetence hos sine medarbejderne
• Hver medarbejder skal kende og følge denne miljøpolitik samt anvende vores instrukser og
regler på miljøområdet. Hver medarbejder har pligt til at informere om potentielle risici og mangler.
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