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Persolit er en miljøbevidst virksomhed med fokus på reduktion af energiforbrug og
miljøpåvirkninger.
Persolit arbejder målrettet med miljøforbedrende tiltag, så vi løbende kan reducere
påvirkningerne såvel i det nære miljø internt og eksternt samt på det lidt større plan i det globale
miljø.
Vores politik og målsætning for miljøområdet er baseret på følgende:
 Miljøledelsessystem som bygger på principper kendt fra ISO 14001:2015
 Vi tilstræber at reducere virksomhedens forbrug af ikke-bæredygtige ressourcer og
anvende miljøvenlige produkter
 Vi tilstræber en høj grad af kildesortering og anvender miljøvenlige
bortskaffelsesfaciliteter for restprodukter og affald
 Vi udvælger altid materialer og metoder under hensyntagen til den størst mulige
effektivitet og mindst mulige miljøbelastning
 Vi foretager løbende forbedringer på processer og materialer, således at energi- og
ressourceforbrug minimeres
 Vi sikrer korrekt håndtering af materialer og stoffer ved at indhente tilstrækkelige
oplysninger og viden samt uddannelse
 Vi motiverer vores medarbejdere til at være miljøbevidste
 Vi er i løbende dialog med vores hovedleverandører om genanvendelse af deres
produkter
 Vi overholder gældende miljølovgivning på såvel egne lokationer samt hos kunder og på
byggepladser
 Vi har en åben dialog om miljøproblemer med alle interessenter
Succeskriterier for miljøet:
 Overhold lovgivningen
 Et sikkert internt og eksternt miljø der opfylder anmodninger fra lokale myndigheder og
naboer
Persolit har fokus på FN’s verdensmål, hvor mål 7. Bæredygtig energi samt mål 9. Industri,
innovation og infrastruktur er vigtige målområder.

Detailfokus er på delmål:
7.3 Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten
fordobles.
9.4 Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre
dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene
og miljøvenlige teknologier og industrielle processer.
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Persolit kan hjælpe virksomheder med at bidrage til Danmarks klimamål om 70% CO2reduktion i 2030.
På grund af stigende fokus på CO2 udledning og som følge heraf skærpede krav til
isoleringstykkelser og resulterende energitab, er teknisk isolering et marked i stærk udvikling.
Persolit varetager gennemførelse af energioptimeringsprojekter på rør- og beholderanlæg,
herunder afklaring af mulige varmetabsbesparelser og dokumentation af disse for opnåelse af
tilskud i relation til aftale mellem klima- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne.
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