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Formål
Beskrive GK Gruppens policy knyttet til ytre miljø.

Ansvar
Det er direktør for kommunikasjon og bærekraft som har ansvaret for GKs policy for ytre miljø.

Innledning
GK Gruppen er Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner og leverer smarte og
bærekraftige løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør. Vår misjon er å bygge
bærekraftige samfunn for generasjoner og vår visjon er å være et klimaforbilde. Vi skal strekke oss etter å
ta langsiktige miljøvalg foran kortsiktig gevinst og gå i front mot en bærekraftig fremtid.
GK skal i strategiperioden 2020-2025 jobbe for å nå våre langsiktige miljømål om å halvere egne utslipp
innen 2030 og bidra til at halve porteføljen av kundeoppdrag er klimanøytral i 2035.
GKs policy for ytre miljø gjelder hele konsernet med datterselskaper.

GKs egen virksomhet
GK tilstreber å utføre alle våre operasjoner på en miljømessig bærekraftig måte, og overgå eller som
minimum oppfylle gjeldende miljø- og lovkrav fra myndigheter og oppdragsgivere. Dette innebærer å
redusere utslipp til luft, jordsmonn og vann, minimere avfall og reststoffer, og å optimalisere våre tjenester
og prosesser for å forbruke energi og naturressurser så effektivt som mulig. GK skal unngå materialer og
metoder som involverer risiko for miljø og klima, og søke andre tilgjengelige og funksjonelle alternativer
der det eksisterer.
GK skal utarbeide miljøkrav til sin egen drift, identifisere miljøpåvirkning fra aktiviteter, produkter og
tjenester, og identifisere miljøtiltak innen områdene energi, transport, avfall og innkjøp. Det skal lages
planer for gjennomføring av miljøtiltakene. GK skal innarbeide krav til miljøhensyn i våre rutiner for
gjennomføring av oppdrag for å kunne gi gode råd og oppfylle våre oppdragsgiveres krav.

Kompetanseutvikling og rapportering
GK skal gjennom opplæring og informasjon stimulere til økt miljøbevissthet på alle nivå i bedriften. For
stadig å bli bedre på dette området skal miljøarbeidet også være gjenstand for kontinuerlig justering og
forbedring, blant annet gjennom avdekking av avvik, samt være en integrert del av GKs kvalitetssystem i
alle land.

GK Gruppen
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GK skal gjennomføre årlig ESG-rapportering, rapportere progresjon til UN Global Compact, samt følge opp
krav og prosesser i henhold til miljøledelsessystemet ISO 14001 og Miljøfyrtårn. Slik rapportering forplikter
GK til ytterligere forbedringer av vårt miljøarbeid.

Leverandører og samarbeidspartnere
GK skal sikre at GKs leverandører og samarbeidspartnere kontinuerlig forplikter seg til å redusere
miljøbelastningen i sine leveranser. Alle GKs leverandører forplikter å følge GKs adferdskode for
leverandører, og vil bli evaluert ut ifra krav til miljø på lik linje med krav til ivaretakelse av kvalitet, helse og
sikkerhet. Slik sikrer vi at vi kan gi gode råd og leveranser som hensyntar miljøet til våre oppdragsgivere,
gjennom ivaretakelse av miljøkrav i hele leverandørkjeden vår.

Produkter og tjenester
GK skal være en pådriver for å innføre miljødeklarasjoner innenfor tekniske installasjoner og vi vil bruke
vår innkjøpsmakt til å etterspørre, og etter hvert kreve, informasjon fra våre leverandører om produktene
deres. Dette vil avdekke hvordan de blir produsert, hvor de stammer fra og viktige miljøegenskaper som
klimagassutslipp per deklarert enhet. Det er GKs ambisjon å levere tilbud med klimagassregnskap.

Prinsipper
Følgende prinsipper legges til grunn for GKs arbeid med ytre miljø.
GK skal:

GK Gruppen

■

tilstrebe en mest mulig miljøvennlig drift knyttet til vår virksomhet og våre oppdrag

■

beskytte det ytre miljøet ved å redusere våre klimagassutslipp, vårt avfall, våre miljøgifter og
ressursforbruk, samt øke bruk av bærekraftige og miljømerkede produkter

■

på kontinuerlig basis identifisere tiltak som bidrar til å forebygge og redusere negative
påvirkninger på det ytre miljø fra skade og nedbryting på grunn av våre aktiviteter, leveranser
og tjenester

■

sette strengere miljøkrav enn lovkrav og andre krav der det er teknisk og økonomisk mulig,
og aktivt følge opp at vi til enhver tid er i samsvar med lovkrav og andre krav med relasjon til
vår påvirkning på det ytre miljø

■

stimulere til økt miljøbevissthet på alle nivå i GK gjennom prosedyrer, opplæring og
informasjon

■

sørge for at våre medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere utfører sine oppgaver i
tråd med GKs policy for ytre miljø og miljømål

■

samarbeide med myndigheter, oppdragsgivere og organisasjoner, slik at vårt miljøarbeid
samsvarer med samfunnets miljømål

■

evaluere miljøledelsessystemet og miljømålene med regelmessige intervaller gjennom
avdekking av avvik, forbedringsforslag, nye kundekrav og oppfylling av lovkrav med mål om
å forbedre både systemet og miljøprestasjonene

■

kommunisere effekten av vårt miljøarbeid på en transparent måte

■

sette mål og delmål for miljøarbeidet med prioritet av de vesentligste miljøaspektene

■

sikre riktig kompetanse og tilstrekkelige ressurser til å lede og gjennomføre
bærekraftsarbeidet
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