Bæredygtighed- Verdensmål
Multikøl & Energi A/S / DatacenterGruppen, har udvalgt disse 5 Verdensmål, som vi arbejder med i hverdagen.

Multikøl & Energi/DataCenterGruppen arbejder dagligt med FN`s Verdensmål, som har til formål at sikre bæredygtig
udvikling i hele verden, blandet andet gennem konstant fokus på udarbejdelse af energioptimale løsninger.
Eksempelvis kan nævnes ATES anlægget ( Aquifer thermal energy storage) på Nyt Hospital Bispebjerg, som er et
køleanlæg der bruger grundvandet til afkøling og opvarmning af hospitalet, anlægget dækker hele hospitalets
kølebehov og halvdelen af varmebehov, hvilket betyder, at der forbruges mindre fossilt brændstof til nedkøling og
opvarmning, som gavner vort miljø, da der derved udledes mindre CO2.
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• Multikøl & Energi A/S / DataCenterGruppen, anvender naturlige kølemidler som CO2, Ammoniak og Propan i
størst muligt omfang og har som politik altid at tilbyde en miljørigtigløsning med naturlige kølemidler,
eventuelt som alternativ.
• På verdensplan står rigtig mange køleanlæg over for udskiftning - godt hjulpet på vej af nye love og
miljøregulering, som favoriserer de moderne anlæg baseret på naturlige kølemidler. Blandt disse er CO2,
som Multikøl & Energi A/S / DatacenterGruppen var blandt de første til at lancere.
• - En stor del af svaret på, hvorfor Multikøl & Energi A/S / DatacenterGruppen har så stor succes, er FN’s
verdensmål og det internationale klimafokus. Vi mærker, at området for køleteknologi har rigtig meget
opmærksomhed, for klimapåvirkningen fra de gammeldags, miljøskadelige kølemidler som er enorm. Med
CO2 som et naturligt kølemiddel er vi med til at mindske klimapåvirkningen betragteligt, til gavn for miljøet
og verdenssamfundet.

Bæredygtighed- Verdensmål

• Affaldsshåndtering:

Multikøl & Energi A/S / DataCentergruppen, har også en miljøpolitik med kildesortering som sikre at
alle forbrugte dele som udskiftes, det være sig metaller – plastik – olie -kølemidler bortskaffes på
miljørigtig måde via Miljøgodkendt leverandør, som sørger for at de genanvendelige råstoffer indgår i
et nyt genbrugskredsløb.
• Medarbejdere & Kultur:

Kompetente medarbejder, der er engagerede i at skabe værdi, er den vigtigste succesfaktor for
Multikøl & Energi A/S / DataCenterGruppen. Udgangspunktet er det uddelegerede købmandskab og
et fælles værdigrundlag.

Bæredygtighed- Verdensmål

• Code of Conduct:
Multikøl & Energi A/S / DataCenterGruppen`s måde at drive virksomhed på, er at møde vores omverden
med respekt samt værne om menneskerettigheder og miljø har bidraget til vores førende position.
• Værdiskabelse:

Med Multikøl & Energi A/S / DataCenterGruppen`s kvalitetssikrede serviceydelser og produkter skabes der
bæredygtige værdier for kunder og partnere og langsigtet lønsomhed for virksomheden.
• Partnerskaber For Handling

Multikøl & Energi A/S / DataCentergruppen arbejder for at vi skal fremme og opfordre til partnerskaber på tværs
af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet. Dette skal ske ved at bygge videre på vores
erfaringer med partnerskaber og deres ressourcestrategier, både i ind- & udland.
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• I henhold til vor Miljøpolitik ISO 9001, vil DataCenterGruppen & Multi Køl & Energi gøre følgende i forhold til
projekt DC3:
• Sparer på naturens ressourcer og tilstræber at vores virksomhed belaster miljøet mindst muligt.
• Afsøger løbende ny viden og teknologi, som sikrer øget miljøbeskyttelse.
• Iværksætte initiativer og bruger produkter, der sparer på energi og vand
• Informerer medarbejderne om, hvordan de passer på miljøet.
• Sikrer en høj grad af genanvendelse og minimering af spild.
• Tilskynder at vores leverandører miljømæssigt lever op til vores niveau.
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• Vi sørger for at anvende de mindst miljøbelastende kølemidler i den udstrækning det er muligt.
• Håndtering og opbevaring af kølemidler skal foregå forsvarligt så unødig udledning af kølemidler undgås.

• Ved bortskaffelse af brugt kølemiddel, sendes dette til destruktion ved godkendte leverandører.
• Håndtering og opbevaring af olier skal foregå forsvarligt så unødig spild af olie undgås.

• Ved bortskaffelse af spildolie, sendes dette til destruktion ved godkendte leverandører.

• Håndtering og opbevaring af glykoler skal foregå forsvarligt så unødig spild af olie undgås.
• Ved bortskaffelse af urent glykol, sendes dette til destruktion ved godkendte leverandører.
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• Arbejdet skal tilrettelægges således, at kørsel minimeres i den udstrækning det er muligt.
Dette er både for at minimere brændstof, men også af hensyn til slitage på varebiler.

• Transporter skal i videst mulig udstrækning bestilles samlet, og det skal undersøges, om speditøren har
mulighed for at tilbyde transporter som er miljømæssige mindre belastende end normal transporter. Ex.
transporter på rail.

