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Miljøpolitik

Kommende generationer er vores fremtid. Grundlaget i miljøarbejdet er bæredygtighed og at se produktet 
ud fra et livscyklusperspektiv.

Bæredygtighed for miljøet indebærer for os klimavenlige teknik- og energialternativer, helhedsbaserede 
affaldsløsninger, minimeret kemikalieanvendelse, høj materialeudnyttelse, emissionsreduktion og mil-
jørisikostyring. Weland arbejder for at blive klimaneutrale og vil stå i forkanten som det miljømæssigt 
naturlige valg. For bæredygtigt klima har Weland den ambition at halvere CO2-emissionerne til 2030.

I dag har vi en energiproduktion i form af solenergi, men vi er lydhøre over for nye energiløsninger, som indebærer, at 
vi kan udvide vores egen energiproduktion. Geotermisk energi og spildenergi fra produktion er vigtige kilder til både 
opvarmning og køling af lokaler og maskiner. Fortsat satsning på dette område kan ses som det største enkeltstående 
potentiale for energibesparelser.

Investeringer i ny teknik er en vigtig del af energieffektiviseringen og kræves for at tage større skridt mod mindsket 
CO2-belastning. Weland satser systematisk på energieffektive maskiner.

Vi arbejder for at livscyklusanalyser skal kunne give informerede beslutninger i produktion og produktudvikling for at 
opnå den bedst mulige miljøpræstation.

Infrastruktur er en vigtig del af vores arbejde, dels via udbygning af infrastrukturen med opladningssteder for elbiler og 
dels digitalt med netværk og møderum.

Klimavenlige teknik- og energialternativer

Affaldsløsninger skal give det bedst mulige udbytte i materialer, som kan ses som ressourcer. Vores planlægning er 
baseret på affaldshierarkiet for at øge den andel af affaldet, som genanvendes eller genvindes. Alt affald skal håndteres, 
transporteres og behandles på en miljørigtig måde.

Weland fokuserer på høj materialeudnyttelse, hvilket bidrager til produkter produceret med minimalt spild.

Helhedsbaserede affaldsløsninger og høj materialeudnyttelse

Emissioner fra produktionsmetoder renses så vidt som muligt.

Emissionsreduktion

Miljørisici kortlægges og prioriteres ud fra alvorsgrad. Bedømmelsen gives ud fra konsekvens og sandsynlighed.  
Hændelser med høj risiko skal altid styres, således at risici for en negativ miljøindvirkning begrænses eller elimineres.

Miljørisikostyring
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