
 

Miljøpolitik Minitech ApS 2022. 

Hos Minitech vil vi gerne passe på miljøet 
 

Hos Minitech bestræber vi os på at sænke virksomhedens udledning af CO2. Vi arbejder på at nedbringe 

miljø- og sundhedsskadelige stoffer i det daglige, samt aktivt at forebygge forurening og sikre løbende 

forbedringer. Dette gælder både vores energi- og vandforbrug, bortskaffelse af affald, emballage m.m.  

Virksomheden og ansatte, skal i dagligdagen indtænke miljøforbedringer, og ledelsen skal sikre, at dette 

overholdes. Ledelsen har derudover også ansvaret for, at alt personale kender tiltagene og ved, hvordan 

disse efterleves.  

 

Vores overordnede krav 

- At holde fokus på konstante forbedringer i vores bygning, som kan reducere energiforbruget på alle 

planer. 

- At foretage løbende forbedringer i vores arbejdsprocesser, herunder at undgå miljøskadelige 

stoffer i alle aspekter i vores hverdag. Fx bliver alle kemikalier gennemgået mindst én gang om året, 

hvor de, der ikke bliver brugt, bliver afleveret på den lokale genbrugsstation, og de der vurderes 

som særligt farlige/skadelige bliver undersøgt for alternativer.  

- At overholde alle krav til gældende lovgivning, herunder også korrekt håndtering af elektronikskrot.  

- Alle virksomhedens biler, skal ved udskiftning erstattes af mere miljørigtige køretøjer.  

 

Opnåede resultater 

- Alle papkasser, paller og beskyttelsesemballage fra vores leverandører genbruges, hvis standen af 

dette er forsvarligt at bruge, og vi køber derfor, hverken nye paller eller emballage.  

- Forbedret virksomhedens generelle affaldssortering.  

- Al elektronisk udstyr og batterier afleveres på den lokale genbrugsstation, efter endt levetid. 

- Al indendørs belysning er udskiftet til mere energibesparende LED teknologi.  

- Udskiftet varebil til en Volkswagen Crafter. Denne model er blandt de reneste køretøjer i deres 

klasser, efter introduktionen af Euro 6-motorer. Modellen opnår de strenge grænser ved hjælp af 

selektiv katalytisk reduktion (SCR) og EGR-systemer (udstødningsgasrecirkulation) samt et 

indbygget dieselpartikelfilter, der arbejder for at rense udstødningsemissioner og næsten udrydder 

partikler. 

- 6 stk. Clever EL ladestandere er blevet installeret på Minitechs adresse i Aarhus. Disse er til 

benyttelse af virksomhedens medarbejdere og kunder, der kan lade deres biler i løbet af 

arbejdsdagen.  



- Pr. Feb 2022 har Minitech investeret i en Toyota Proace EL varebil, som bruges til at transportere 

udstyr til og fra Minitechs lager i KBH.  

 

Comming up… 

 

Clever ladestander ved kontor/lager i København 

 

Grøn strøm   

Batteridrevet generator  

 

Genopladelige batterier på egne produktioner  

 

Eldrevne motorcykler på cykelproduktioner 

 

Levering af udstyr til kunder, max 2 gange om dagen. Formiddag og eftermiddag. 

 

Ingen plastik flasker på produktion  
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