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Bemærkning 
Såfremt en bestemmelse i denne politik er i strid med lokale love og regler for enhederne, 

skal sådanne lokale love og regler have forrang.  
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Miljøpolitik 

Indorama Ventures anerkender, at vores forretning påvirker miljøet som følge af vores drift, 

kontorhold og andre aktiviteter. Vi bestræber os på at undgå og reducere belastning af 

miljøet som følge af vores aktiviteter og sikre, at vores leverandører gør sig de samme 

bestræbelser. 

Vi søger at minimere miljøbelastninger og fremme miljøbevidstheden hos vores 

medarbejdere og tilbyde uddannelse og træning, hvor det er nødvendigt for at give 

medarbejderne mulighed for at være med til at implementere vores miljøpolitik. Vi vil 

efterleve og, hvor det er muligt, bestræbe os på at overgå gældende love og regler, som 

gælder for selskabet og branchen som helhed. For at reducere vores miljøbelastninger har vi 

fokus på vedligeholdelse af vores aktiver for at sikre, at de fungerer optimalt. Vi vil sikre, at 

vores miljømæssige vedligeholdelse og investeringer er effektive gennem overvågning af 

vores miljøarbejde og afkast på vores miljømæssige investeringer via vores 

styringssystemer. Vi har også fokus på at minimere vores miljøbelastninger som følge af 

ikke-styret drift og joint ventures ved hjælp af tilstrækkelig engagement med relevante 

interessenter. 

Vi vil samarbejde med vores interessenter og partnere for at beskytte miljøet, fremme 

forståelsen for miljøproblemer og sprede budskabet om anvendelse af bedste praksis. Vi har 

fokus på løbende forbedringer i forhold til håndteringen af vores miljøbelastninger.  

Dette omfatter valg af entreprenører og leverandører på baggrund af deres miljø-, sociale- 

og ledelsesmæssige politik, som vi hele tiden undersøger. Vores samarbejdspartnere er 

desuden omfattet af næste trin i vores distributionskæde, idet vores mål er at samarbejde 

med vores kunder om at mindske miljøbelastningen i forhold til logistik.  

Vi vil holde os ajour med de seneste internationale regler, standarder og bedste praksis og 

integrere disse i vores virksomhedspolitik, forretningsbeslutninger, indkøbs- og 

forsyningskæde samt udvikling og levering af produkter og tjenesteydelser. Vi vil aktivt søge 

at minimere CO2-udslip gennem reduktioner af vores energiforbrug, forbedring af den 

driftsmæssige miljøeffektivitet og reduktion af ressourceforbrug.  

Vi spiller en vigtig rolle i udvikling af en cirkulær økonomi, der er baseret på genanvendelse 

af materialer med deraf følgende lavere vand-, energi- og materialeforbrug samt reduktion af 

drivhusgasudledninger. Gennem vores klimaforandringsstrategi og Product Stewardship 

initiativer integrerer IVL evalueringen og minimering af miljøpåvirkninger i udformningen af 

vores produkter, fremstilling, håndtering og transport. Desuden gør IVL en aktiv indsats for at 

løse miljømæssige udfordringer - fra vores samarbejder omkring udvikling af biobaserede 

produkter til vores førende rolle inden for fremme af en cirkulær økonomi. 

Vi har vedtaget meget strenge tilpasningsregler for affaldshåndtering, som overholder 

myndighedskravene. Dette omfatter korrekt affaldsregistrering efter navn, type, kode (i 

henhold til gældende lov), opbevaringssted, off-site transportmetode, behandling og 

bortskaffelse og affaldsmængdegenerering, opbevaring on-site samt bortskaffe on-site og 

off-site. Vi vil fortsætte med at håndtere vores affald på en ansvarlig måde og overgå 

lovmæssige krav, hvor det er muligt. Vi har fokus på at reducere vores affaldsmængde og 

øge bortskaffelsen af affald gennem bæredygtige leverandører, der er i stand til at genbruge, 
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genanvende eller genindvinde. Vi har også fokus på at reducere mængden af farligt affald 

og sikre, at bortskaffelse heraf håndteres af kompetente leverandører. 

Vi vil til stadighed introducere brugen af vedvarende energikilder, herunder sparepærer og 

energirigtigt udstyr samt afholde telekonferencer for at reducere antallet af forretningsrejser 

til møder og således reducere vores CO2-fodaftryk. 

Vi vil til stadighed være en social ansvarlig samfundsborger i de lokalsamfund, hvor vi driver 

virksomhed og bidrage til øget livskvalitet for mennesker. Vi vil etablere et effektivt system, 

så vi øger engagementet i lokalsamfundet vedrørende vores drift, eventuelle farer og 

beredskabsplaner. 

Vi vil have en intern ledelsesstruktur til håndtering af miljøspørgsmål med tydeligt definerede 

miljøansvarsområder, der kan efterleve kravene i vores miljøpolitik samt holde øje med 

vores miljøresultater og sætte mål for forbedring. 

Vi har fokus på at udvikle vores forretning på en bæredygtig måde, herunder alle de krav der 

fremgår af denne miljøpolitik, når vi laver due diligence i forbindelse med vores fusioner og 

virksomhedsopkøb samt når vi planlægger nye projekter, så vi kan rapportere løbende om 

miljøforhold.  

Klimaforandringer 

Klimaforandringer er blevet anerkendt som et internationalt anliggende af de nationale 

myndigheder i de lande, hvor vi driver virksomhed, og vi forpligter os til at tage vores del af 

ansvaret. Vi har derfor fokus på at reducere udledningen af drivhusgasser som følge af 

vores drift på en sådan måde, at den understøtter nationale strategier i overensstemmelse 

med vores forpligtelser over for vores interessenter om at drive en bæredygtig forretning.  

I forhold til klimaforandringer forpligter vi os til at foretage løbende revision af 

drivhusgasemissioner, reducere klimaforandringsrisikoen samt træffe foranstaltninger for at 

reducere klimaforandringer, indgå aktivt samarbejde med interessenter, offentliggøre 

oplysninger samt udvikle mekanismer for at sikre efterlevelse af forpligtelser i forhold til 

klimaforandringer som følge af forhold inden for vores organisation. 

I forhold til klimaforandringer forpligter vi os - som led i vores løbende 

risikovurderingsprocesser - til at vurdere den potentielle indvirkning, nye 

klimaforandringspolitikker vil have på vores forretning, til at samarbejde aktivt med vores 

hovedleverandører for at reducere affaldsmængder og til årligt at rapportere om vores 

fremskridt i den bæredygtighedsrapport, der offentliggøres. 

Biodiversitet 

Vores politik til bevarelse og fremme af den biologiske mangfoldighed viser vores forpligtelse 

til at fremme bæredygtigheden i ledelsen og udviklingen af vores forretning. Det er vores 

politik at stræbe efter at forbedre den biologiske mangfoldighed, hvor det er praktisk muligt. 

Når vi driver virksomhed på steder, der er udpeget som vigtige habitatsområder, vil vi 

samarbejde med relevante myndigheder og berørte parter for at sikre beskyttelse af disse 
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habitatsområder ved at tage effektive forureningsbekæmpende foranstaltninger og bevare 

eller fremme den biologiske mangfoldighed på disse steder. 

Når vi udvider med nye forretningsenheder, vil vi overholde alle relevante lovkrav og 

retningslinjer for beskyttede områder, for at drive virksomhed de pågældende steder. Hvis vi 

har brug for at bygge, vil vi stræbe efter at fremme den biologiske mangfoldighed og tage 

højde for eventuelle lokale netværk for biodiversitet eller handlingsplaner. Vi vil søge at 

kortlægge ethvert eksisterende forretningssted, hvor der er potentiale for at fremme den 

biologiske mangfoldighed og på sigt udarbejde passende handlingsplaner for at opnå dette i 

samarbejde med de relevante myndigheder og berørte parter, som fremmer biodiversiteten 

på lokalt eller nationalt plan og søge at finde frem til måder, hvorpå vi kan støtte op om 

udarbejdelsen af udvalgte ordninger eller initiativer. 

 

 


