Miljørapport 2019
2019 har for Eltronic været den første fulde periode under den nye struktur for ledelsessystemet. I efteråret
tilkom da også ISO 45001 til systemet, hvorfor der fremover vil blive refereret til systemet som ” Eltronic
HLS-system”.
Som tidligere år, er Eltronic FuelTech langt i bestræbelser på at opnå gode resultater indenfor klima- og
miljøområdet. Med fortsat salg og installation af ventilsystemer for nedbringning af NOx, SOx og CO 2
udledninger i det maritime marked, er de budgetterede mål opnået for 2019.
Identifikation af målbare mål for andre dele af Eltronic, kan dog umiddelbart synes sværere. Dog skal dette
ikke forstyrre at der i 2019 er opnået store resultater indenfor både bæredygtighed og miljøhensyn. For
Winds Solutions er der påbegyndt et større arbejde med at identificere muligheder i designs af platforme og
udstyr, for at indtænke cirkulær genanvendelse. Disse tanker er i øvrigt gjort til et større projekt med opstart i
2020, hvor Eltronic under ESG-tilgangen, vil gå forrest i Industrien imod bæredygtighed og bedre klima.
Arbejdet med SDG Accelerator er ved at være afsluttet – målet har for dette projekt været, at sikre kunden
adgang til målinger af OEE, energiforbrug, affaldsmængde, spild etc. Disse tal gør det muligt at reagere
realtid på afvigelser og dermed skabe bedre rammer for at sikre bæredygtighed – samtidig er det muligt for
kunden at, at tilgå SDG Indicators, hvorfor der kan aflæses direkte impact på Verdensmålene.
Forretningsmodellen er overdraget til Data Intelligence, som arbejder videre med markedsføringen af denne.
Kilde Alle 4, har i 2019 undergået endnu nogle forandringer. Der er blevet opført en ny lagerhal og der er
udlagt et større areal til parkering. Disse anlæg er opført under hensyntagen til alle relevante interessenter.
Der er indhentet de fornødne tilladelser fra myndigheder og der har været fuld åbenhed overfor interessenter
under forløbet. Leverandører er udvalgt både ud fra perfomance, økonomi og bæredygtighedstanken.
Teknologien der er anvendt i både opførelse og derefter til drift er af nyeste tilgængelige standard.
I vinteren 2019 gennemførtes det lovpligtige energieftersyn af ekstern aktør– dette afstedkom et par
forbedringsforslag som er medtaget på Ledelsens Task & History. Fremover vil det lovpligtige eftersyn blive
udført af interne ressourcer.
Alle SBU’ og selskaber under Eltronic HLS Systemet har i 2019 bidraget positiv til opnåelse af bedre miljø og
højnelse af klimaforbedringer og forståelse heraf. I processen med udskillelse af SBU’ til selvstændige
selskaber, er der dermed også skabt en langt større gennemsigtighed for ledelsen heri, til at kunne
identificere og vurdere muligheder for mål indenfor både kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Da systemerne, som
nævnt, nu er samlet under et HLS System, vil der fremover blive udarbejdet én samlet rapport omfattende
hele dette system og ikke en separat rapport for miljø.
Ledelsen er tilfredse med fremdrift og opnåede mål for 2019 og støtter op omkring de selvstændige
selskabers bestræbelser på identifikation og vurderinger af mål for de kommende perioder, under HLS
Systemet.
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