PRESSEMELDING

Broadnet utformer aktiv miljøstrategi
Broadnet er i prosess for å bli sertifisert etter Miljøfyrtårn-standarden. Samtidig utformer
selskapet en strategi for hvordan vi skal ta miljøansvar internt og bidra til at våre partnere gjør det
samme.
Miljøarbeidet er satt på dagsorden i Broadnet og er godt forankret i selskapets ledelse. Administrerende
direktør Ole E. Pedersen har et overordnet miljøansvar. Kari Mette Toverud, direktør for Marked,
kommunikasjon, HR og organisasjon, eier miljøstrategien på ledernivå.
I det daglige skal miljøarbeidet følges opp av HR-rådgiver Astrid Grimstad, som er Broadnets
”miljøgeneral”.
Sikkerhetssjef Jan Olav Svartvadet i Broadnet er prosjektleder og den som koordinerer arbeidet med å få
på plass sertifisering og miljøstrategi.
– Jeg er glad for at vi snart er sertifisert etter Miljøfyrtårn-standarden og at det jobbes systematisk med å
oppnå reelle miljøeffekter i selskapet. Broadnet skal ha en synlig og ambisiøs miljøstrategi som skal bidra
aktivt til en langsiktig og miljøvennlig samfunnsutvikling, sier Broadnet-sjef Ole E. Pedersen.
Broadnet skal etterstrebe å levere tjenester som selv minimalt påvirker miljøet. De samme tjenester skal
hjelpe våre kunder til for eksempel redusert reiseaktivitet og dermed en miljøgevinst. Broadnet skal også
stille miljøkrav til alle sine samarbeidspartnere og underleverandører.
I tillegg skal Broadnet gjennom interne rutiner og tiltak oppfordre og motivere ansatte til å ta miljøansvar
både på jobb og privat.
Miljøfyrtårn-bedrift
Som et ledd i dette arbeidet er Broadnet i sluttfasen med å bli sertifisert som en MIljøfyrtårn-bedrift. Dette
betyr at vi skal oppfylle Miljøfyrtårns krav til arbeidsmiljø, innkjøp, materialbruk, energi, transport,
avfallshåndtering og estetikk.
Broadnet skal videreutvikle sine miljøstandarder og miljøindikatorer slik at årlige revisjoner kan
gjennomføres, som grunnlag for et miljøregnskap.
Broadnet har satt seg følgende overordnede miljømål for 2013:
•

Broadnets miljømål skal være forankret i selskapets ledelse og alle ledere skal ha et
miljøansvar

•

Broadnet skal bidra aktivt til utvikling av miljøvennlige produkter og tjenester
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•

Broadnet skal av kunder, samarbeidspartnere og samfunn oppleves som et miljøbevisst
selskap.

•

Broadnet skal være sertifisert som Miljøfyrtårn

•

Broadnet skal gjennomføre en miljøstyring som gjennom handlingsplaner, rapporter og
revisjoner kan dokumentere vår miljøinnsats

For ytterligere informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Heidi Egede-Nissen i Broadnet på 40437384
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